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Książę obodrycki Misco. Czy historycy
zlepili go z Mieszkiem I?
Autor: Wieczorna

Dla ekonomisty spojrzenie w twórczość polskich historyków o bardziej tradycyjnym zacięciu to
zaskoczenie. Pierwszymi szlakami komunikacyjnymi były rzeki i jeziora, a wg
polonocentrycznych tez, pierwszymi ośrodkami miały być obszary od rzek oddalone.
Ekonomista oczekiwałby pierwszego znacznego ośrodka politycznego na wybrzeżu Bałtykutymczasem wg historyków znajdował się w głębi kraju.
Pisałem o pomyłce w interpretacji dokumentu Dagome Iudex- wg tezy tradycyjnych badaczy
nazwa Szinske miała znaczyć Gniezno, podczas gdy najprawdopodobniej znaczyła ona właśnie
Szinske- co oznaczało wczesną nazwę Szczecina i liczba źródeł nie pozostawia większych
wątpliwości.
Z lektury źródeł wydaje się oczywistym iż pomylono dwie postacie: Miscislawa, księcia
obodrzyckiego, z niejami Misco, Mieszko. Z obu tych postaci w źródłach zlepiono niejakiego
Mieszka I, tymczasem w licznych źródłach są to dwie odrębne postacie.
Można wyliczać długą liczbę braków i nieścisłości. Historycy przygotowują rozmaite mapki dla
podręczników. Tymczasem ówcześni autorzy dokumentów nie dali im wielkiego pola do popisutwórców mapki zasięgu państwa Mieszka I zapytajmy, gdzie leży "miejsce zwane Ruś"- jak
określono to w żródłe na podstawie którego tworzą ową mapkę. Nawet dziś nie leży to miejsce
na wschodniej granicy III RP.
Być może czepiam się szczegółów, ale mam wrażenie że podręczniki szkolne są przede
wszystkim przygotowane bez podawania źródeł, skrajnie niechlujnie. Czerpią z dorobku innej
epoki niż współczesna wiedza, która dość szybko ewoluuje.
Może czepiam się szczegółów, ale ja jakoś nie widzę sensu uczenia kogokolwiek o "państwie
Mieszka I. ze stolicą w Gnieźnie", skoro źródła historyczne podają w tej kwestii różne
informacje. Niewykluczone że dla wielu osób wygląda to na czepianie się nieistotnych
szczegółów- ale: podręczniki do historii albo są efektem przypadku (co jest najbardziej
prawdopodobne), a akceptujące je osoby nie sprawdzały źródeł. Wiele zagranicznych źródeł
jest dokładniejszych od polskich, odnośnie dziejów tego kraju.
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Zagadka prowincji Sławia
Autor: Wieczorna

Slawia to wzmiankowany w źródłach arabskich (Al-Gaihani i Ibn Haukal) jeden z trzech, obok
Kujaby i Arsanii, wschodniosłowiańskich ośrodków protopaństwowych na obszarze późniejszej
Rusi, istniejących przed przybyciem Waregów.
Abu Zayd al-Balkhi opisał trzy prowincje lub centra słowiańskiego imperium – Kuyaba, Slavia, i
Artania, około roku 920 n.e. Znane są one z przekazów jego komentatorów, jako że oryginalne
dzieło nie zachowało się. Cytowali go: Ibn Hawqal, Al-Istakhri, Hudud ul-’alam.
Oto dane z opisu:
Sławia ةيوالص Ṣ(a)lāwiya, główne miasto: Salaw
W źródłach arabskich podróżników i kupców znalazły się odwołania do kraju Sklawonia,
Sklawia. Gdzie leżał ów kraj? Taką nazwą nazywano Meklemburgię i Pomorze Zachodnie w
wiekach średnich. Analiza ówczesnych źródeł pokazuje iż w tym kraju miejscowniono na
przykład Gniezno:

drugi przykład to zachowany do naszych czasów dokument z
kancelarii Ottona III, wystawiony w trakcie pobytu w Polsce, podczas
zjazdu gnieźnieńskiego. W jego formule datacyjnej czytamy:
actum in Slavania in civitate Gnesni ubi corpus beati martyris
Adalberti requiescit co należy tłumaczyć "działo się to w kraju
Słowian, w mieście Gnieźnie, gdzie spoczywa ciało błogosławionego
męczennika Wojciecha". Tak więc nazwą Sclavonia lub Sclavia
określano państwo gnieźnieńskie dwóch pierwszych Piastów, a później
nazwę tę rozciągnięto na całą Polskę.
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=7573
opr. A. Fularz
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Wik na Wzgórzu Popiołów
Autor: Wieczorna

W Kamieniu Pomorskim odkryto wik na Wzgórzu Popiołów.

Fot. Relikwiarz odkryty w Kamieniu Pomorskim, wg Magnus Petersen (1827-1917) za
Illustreret Tidende nr 844, 1875 r.
Wik to występujący w średniowieczu typ osady handlowej w północnej i zachodniej Europie,
rodzaj nieobronnego podgrodzia, często zamieszkanego przez ludność odrębną zawodowo lub
etnicznie.
W centrum Kamienia Pomorskiego od roku trwają badania archeologiczne.
Potwierdziły one istnienie w tym miejscu wiku, czyli słowiańskiej osady nieobronnej
na podgrodziu. Odkryto także ślady późniejszego kościoła dominikanów i
cmentarzysko.
Na terenie kamieńskiego tzw. Wzgórza Popiołów według źródeł
wczesnośredniowiecznych istniał wik. Badania pozwoliły odnaleźć w tym miejscu
pozostałości osady z XI-XII w.
– W najstarszym poziomie osadniczym odkryliśmy obiekty ziemne – jamy zasobowe i
odpadkowe oraz paleniska z dużą ilością ceramiki naczyniowej, ciężarków tkackich,
kości zwierzęcych i ości ryb. Natrafiliśmy także na studnię o głębokości około 4
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metrów z tego właśnie okresu – wyjaśniał dla Kamieńskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego prowadzący prace archeolog Sławomir Górka.
http://mediewalia.pl/archeologia/wik-i-kosciol-dominikanow-z-kamienia-pomorskiego/
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Geneza nazwy Kaszub
Autor: Wieczorna

Mimo rozlicznych prób nie udało się dotąd dokładnie objaśnić etymologii i znaczenia nazwy
Kaszubi (lud) oraz Kaszuby (terytorium). Być może pochodzi ona od długich, podwijanych szat
noszonych przez Kaszubów, stąd Kaszuby = kasać huby tj. „podwijać fałdy”. Zwolennikiem
wywodzenia nazwy Kaszubów od słowa szuba (kożuch) był Aleksander Brückner[4]. Wg innych
źródeł nazwa ta, pierwotnie odnosząca się do okolic Białogardu, została rozciągnięta na cały
region.
Przedstawiane są jednak także inne próby wyjaśnienia tej nazwy. Stanisław Kujot wywodził ją
od pierwotnych siedzib Kaszubów, kaszuby znaczyłoby tyle co bagna, moczary[5]. Obecnie
najbardziej uznawaną jest teoria, w myśl której nazwa jest tak archaiczna jak Lucicy, Wieleci
oraz Obodryci, a została wykształcona przez Słowian na określenie plemion słowiańskich
osiadłych w czasie wędrówek ludów wzdłuż południowego brzegu Morza Bałtyckiego od Wisły
na wschodzie poza Odrę na zachodzie. Pierwotne siedziby Kaszubów, z których zaczęli się oni
przemieszczać w połowie I tysiąclecia w rejon ujścia Wisły, Gerard Labuda lokalizował na
obszarze północnego Mazowsza oraz Podlasia[6].
Nazwa Kaszuby w źródłach pisanych pojawia się dopiero w XIII wieku. Na światło dzienne
wydobył ją zakon dominikanów, który na tych terenach utworzył jednostkę terytorialną zwaną
kontratą kaszubską, rozciągającą się od Słupska, a zapewne też Tczewa i Gdańska na
wschodzie po Greifswald i Pasewalk na zachodzie. Dla dominikanów w XIII-XV w. nazwa
Kaszuby wiązała się głównie z Pomorzem Zachodnim. Wynikało to m.in. z faktu, iż książęta
wschodniopomorscy nigdy nie tytułowali się książętami Kaszub lub Kaszubów (w XIII wieku
nadawali sobie tytuł dux Pomeraniae). Zakon tę nazwę ludową wprowadził do swojej, a
następnie papieskiej kancelarii, przez co zyskała ona rangę urzędową i międzynarodową[7].
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opr. Adam Fularz na podst. Wikipedia
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Zaginione wierzenia z czasów pogańskich.
Co pozostało w źródłach?
Autor: Wieczorna

Jeśli wierzyć Długoszowi, po spaleniu księgozbiorów z czasów pogańskich w latach 992-1025,
historię ziem polskich pisano na nowo, czerpiąc ze źródeł znanych tylko autorom tych dzieł.

Idol ze Zbrucza, cc wikimedia
Dla przykładu- mimo istnienia rozbudowanego kultu pogańskiego w momencie przybycia
duchownych katolickich do Polski, w polskich źródłach historycznych jest bardzo niewiele
wzmianek o bóstwach pogańskich. Jeden z współczesnych autorów próbował zebrać dostępne
zapisy w dokumentach historycznych i wymienia iż poszczególne bóstwa wymieniano nader
rzadko: 4 (5) razy w literaturze padają nazwy Jesse (Jessa) i Lado (Łado), 2 razy wymieniono
bóstwo Ileli, po jednym razie: Gardzina, Tija, Ja Ja i Marzanna. Dopiero kronikarz katolicki
Długosz wymienił ich dłuższą listę: "Jessa, Lada, Dzidzilelya, Nija, Dzewana, Marzana, Żywye,
Pogoda."
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Na forum historycy.org w temacie poświęconym "interpretatio christiana" jeden z autorów
sugeruje że interpretacja chrześcijańska jest sporym problemem części współczesnych
polskich historyków dokonujących naukowej formy "interpretatio christiana". Wg krytyka,
historycy ci, stosując perspektywę chrześcijańską do analizowania pogańskiej historii i
obrzędowości, pogłębiają jeszcze skrzywienie metodologiczne twórców tekstów źródłowych.
Ponadto ilość źródeł jest skąpa i niewielka, niektóre źródła: jak kronika Prokosza czy
Kagnimira są dziełami o kwestionowanej wiarygodności. Do tego dochodzą ogromne
nieścisłości w datowaniu wydarzeń. Różnice między poszczególnymi wydarzeniami mogą
sięgać stu i więcej lat.
Okres od 992 do 1025: palenie ksiąg?
Co się stało ze wcześniejszymi źródłami? Wierząc doniesieniom Długosza, Bolesław I Chrobry,
bojąc się aby naród "nie zniewieściał z czasem" i nie ustawał w rzemiośle wojennym, mogąc też
mieć inne, nie wymienione w źródłach przyczyny, wszystkie pisane dzieje i księgi kazał spalić.
"Do takowych podżegań mogły ieszcze zażycia Bolesława Chrobrego należyć pisma
pagańskich Kapłanów przymioty bogów i prawa religiyne w sobie zawieraiące. X
Jabłonowski powiada iż ten monarcha "wszystkie starożytne rękopisma popalić
kazał aby Polacy szabli raczey a niżeli pióra pilnowali"
za: (Prawda ruska; czyli, Prawa wielkiego xięcia Jarosława Władymirowicza ...
Autor: Yaroslav I (grand duke of Russia.),Russia statutes) Prawda ruska: czyli
prawda wielkiego xięcia Jarosława ... - Tom 1 - Strona 74 - Ignacy Benedykt
Rakowiecki - 1820 on-line: books.google.com/books?id=GxILAQAAIAAJ
Przypomina to politykę Qin Shi Huang, pierwszego cesarza chińskiej dynasti Qin- okres w
historii Chin pomiędzy 213 a 206 rokiem p.n.e., kiedy cesarz postanowił zmienić opis historii
Chin. Zaprowadzono politykę niszczenia klasycznych ksiąg chińskich i prześladowania
konfucjańskich uczonych. Palenie ksiąg wróciło w dobie kontrreformacji (w Czechach niejaki
Antonín Koniáš spalił około 30 tys. książek- niemal całą częśką literaturę z okresu 1414- 1620)
oraz w wieku socutopii: w marcu 1933 Niemieckie Zrzeszenie Studentów zainicjowało
kampanię "Przeciw nie-niemieckiemu duchowi" (niem. "Wider den undeutschen Geist"). W
myśl tej akcji biblioteki miały być oczyszczane z "destrukcyjnego piśmiennictwa"- odbyły się
publiczne palenia książek w licznych niemieckich miastach uniwersyteckich w dniu 10 maja
1933 r.
Co dowodzą badania w literaturze źródłowej?
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Obecnie nie ma znanych zapisów o mitologii słowiańskiej poprzedzającej rozdrobnienia
prasłowiańskiego ludu na Zachodzie, Wschodzie, i Słowian Południowych, z możliwym
wyjątkiem krótkiej notatki w "Historii" Herodota, wspominającej plemiona Budini i Neuri
daleko na północy, których mężczyźni, jak utrzymuje Herodot, mieli przekształcać się w wilki
przez kilka dni każdego roku. Niektórzy badacze interpretują to przez pryzmat słowiańskiej
wiary ludowej w wilkołaki, podczas gdy inni uważają, że Herodot właściwie określił dawne
słowiańskie festiwale karnawałowe, gdy grupy młodych ludzi przemierzały wsie w maskach,
czasem określane jako vucari (wilko-człowiek). Identyfikacja "Neuri" z Proto-Słowianami
pozostaje jednak kontrowersyjne.
Pierwsze wiarygodne odniesienie do Słowian i ich mitologii uieszczone jest w historii spisanej
w VI wieku przez bizantyjskiego historyka Prokopiusza, którego Bellum Gothicum opisano
wierzenia słowiańskie z południowej części tych plemion. Wówczase przekroczyły one Dunaj w
drodze na południe, w ciągu zaledwie dwóch dni. Zdaniem Prokopiusza, ci Słowianie czcili
jednego boga, który odpowiadał za błyskawice i grzmoty jako jego atrybuty. Choć jeszcze nie
był to bóg nazwany wprost, można wywnioskować, że jest to odniesienie do bóstwa znanego
jako Perun w źródłach późniejszych, jak w wielu językach słowiańskich znaczy to słowo dziś
(polski "Piorun" na przykład). Perun oznacza po prostu "grzmot" lub "piorun" . Wspomina także
wiarę w różnych demonów i nimf (np. wille ), ale nie wspomina żadnych innych nazw.
Kronika Nestora jest wielkim dziełem z wielu cennych odniesień do pogańskich wierzeń
wschodnich Słowian. Kronika traktuje historię wczesnego państwa słowiańskiego w Rusi. Choć
rękopis został opracowany na początku XII wieku, zawiera odniesienia do oraz kopie starych
dokumentów i opisuje wydarzenia sprzed chrzestu w Kijowie.
Dwa bóstwa, Perun i Weles / Volos, są wymienione w tekście pierwszych traktatów pokojowych
X wieku zawartych pomiędzy pogańskimi władcami wschodniej Słowiańszczyzny i cesarzami
bizantyjskimi. Później, kronikarz Nestor opisuje panteon bóstw państwowych wprowadzony
przez księcia Włodzimierza w Kijowie w 980 roku n.e. W panteonie Włodzimierza zawarto
bóstwa: Perun , Chors , Dażbóg , Strzybóg , Simargl i Mokosh. Latopis Hypatian Codex kroniki
Powieść Czasów Minionych wspomina Swaroga, w porównaniu do greckiego Hefajstosa .
Również bardzo interesujące są fragmenty epopei słowiańskiej Słowo o wyprawie Igora,
powołujące się na Welesa, Dażboga i Chorsa. Oryginalna opowieść została datowana na koniec
XII wieku, choć są marginalne spory o autentyczności tego dzieła.
Najliczniejsze i najbogatsze dokumenty pisane są na temat zachodniosłowiańskiego
pogaństwa, szczególnie plemion połabskich i nadmorskich, które zostały przymusowo
ochrzczone dopiero pod koniec XII wieku. Niemieccy misjonarze i kapłani, którzy krytykowali
religię pogańskich krajów, pozostawili obszerne zapisy dawnych mitologicznych systemów
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które starali się przezwyciężyć. Jednak ich autorzy bardzo trudno się powstrzymują
"pobożnych kłamstw", twierdząc że pogańscy słowianie byli bałwochwalczy, robiąc z nich
krwiożerczych barbarzyńców. Ponieważ żaden z tych misjonarzy nie znał żadnego języka
słowiańskiego, ich zapisy są zdezorientowane i przesadzone.
Główne prace to kronika Thietmara z Merseburga z początku XI wieku, który opisał świątynię
w mieście Riedegost (Radogoszcz, Radegast), gdzie czczono wówczas wielkie bóstwo Zuarasic
( Svarožič ). Według Thietmara, to było najświętsze miejsce w kraju pogańskich Słowian i
Swarożyc był ich najważniejszym bóstwem.
Innym bardzo cennym dokumentem jest Chronica Slavorum napisana pod koniec XII wieku
przez Helmolda, księdza niemieckiego. Wspomina "diabła' Zerneboh ( Czernobóg), bogini Ziva,
boga Porenuta, jakieś nienazwane rzędy bogów, których posągi miały wiele głów i wreszcie
wielki bóg Światowid, Svantevit, czczony na wyspie Rugii, który, według Helmolda, był
najważniejszym ze wszystkich bóstw zachodniosłowiańskich.
Trzecie, i prawdopodobnie najważniejsze zapisy pochodzą z dzieła duńskiego kronikarza Saxo
Gramatyka, który w jego Gesta Danorum opisał wojnę którą król duński Waldemar I walczył w
1168 z Wenedami, Wendami z Rugii. Waldemar I podbił ich miasta na przylądku Arkona,
opisano też zniszczenie wielkiej świątyni Światowida która tam stała. Saxo drobiazgowo opisał
kult Światowida, obrzędy religijne związane z nim oraz sam wysoki i wzniosły posąg boga.

Wspomniał też wielogłowe bóstwa innych plemion słowiańskich; Rugievit , Porewit i
Porentiusa. Czwartym głównym źródłem są trzy biografie niemieckiego biskupa-wojownika,
niejakiego św. Otto, który to biskup- wojownik w początku XII wieku doprowadził do kilku
wojskowo-duszpasterskich wypraw w regionach słowiańskich plemion żyjących w pobliżu
Morza Bałtyckiego. Według manuskryptu, najważniejsze słowiańskie bóstwo było Trygławem,
którego świątynie w mieście Szczecinie były szanowanymi wyroczniami. W miastach
Wołogoszcz i Havelberg, czczono boga wojny Gerovita, który był prawdopodobną pochodną
Jarovita, słowiańskim bóstwem prawdopodobnie identycznym z Jarilo z folkloru słowiańskiego
Wschodu.
Miejsca kultowe Słowian można lokalizować w oparciu o przekazy źródłowe, jednak w
większości przypadków naukowcy dysponują jedynie późnymi legendami, rzadko
nawiązującymi do realnej przeszłości. Znacznie większe znaczenie mają badania
archeologiczne, pozwalające odnajdywać ślady świątyń bądź innych konstrukcji kultowych.
Słowianie za święte uznawali miejsca spełniające odpowiednie warunki przyrodnicze –
najczęściej była to góra ze starym drzewem na szczycie. Znaczenie miała też bliskość wody w
postaci źródła, studni bądź strumienia. Czcią otaczano także uznane za święte głazy, często

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.16
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 351
pełniące role ołtarzy ofiarnych. Aleksander Gieysztor zwrócił uwagę na dążenie do takiego
przekształcenia terenu by formował się w magiczny krąg przeznaczony do kontaktowania się z
[57]

bóstwem

.

Niekończące się dyskusje naukowców wywołuje kwestia istnienia słowiańskich świątyń bądź
innych konstrukcji o przeznaczeniu kultowym. Już na pierwszy rzut oka widoczne są w tym
temacie istotne różnice regionalne. Istnieje sporo wzmianek źródłowych, opisujących świątynie
ulokowane na Połabiu. Thietmar zawarł w swojej kronice szczegółowy opis świątyni Swarożyca
[58]

wRadogoszczy

[59]

, Helmold wspomniał o przybytku Trygława w Szczecinie

, natomiast Saxo

[60]

Grammaticus o świątyni Świętowita w Arkonie na Rugii

. Zgodnie z relacjami budynki te

były konstrukcjami drewnianymi, najpewniej czworokątnymi i zadaszonymi. Stanowiły obszar
wydzielony dla sfery sacrum – dostęp do nich mieli tylko wyznaczeni kapłani. W źródłach i
literaturze zwykle określa się je mianem kącin. Obiekty te znajdują swoje poświadczenie w
archeologii – przykładem mogą być pozostałości świątyni położonej w sąsiedztwie datowanego
[61]

na VII-VIII wiek grodziska wFeldbergu pod Neustrelitz

. Inaczej wygląda sytuacja na

pozostałych terenach zajętych przez ludy słowiańskie. Niemal nie istnieją współczesne źródła
opisujące świątynie słowiańskie na Rusi, a kompletnie brakuje ich w przypadku Polski czy
Bułgarii. Również archeologia nie wykazała istnienia zadaszonych świątyń – natrafiono jedynie
na kilka spornych konstrukcji. Na Rusi te tzw. chramynajczęściej nie były zadaszonymi
[62]

budynkami, lecz ogrodzonymi miejscami kultowymi wyposażonymi w posągi

. W Polsce

swoistym ewenementem jest jedyne w miarę pewne znalezisko – odkryta pod koniec lat 90.
domniemana świątynia pogańska we Wrocławiu

[potrzebne źródło]

.

Kopiec Kraka w Krakowie. W czasach pogaskich
na jego szczycie znajdowa si liczcy nawet 300 lat
db, a miejsce penio prawdopodobnie rol sakraln
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Staroytna figura kultowa na szczycie ly.
Stworzona zapewne przez Celtów, ale obdarzona
czci prawdopodobnie take przez Sowian

W nauce ścierają się dwa główne nurty. Według pierwszego, współcześnie reprezentowanego
przede wszystkim przez Stanisława Urbańczyka, Słowianie swoje bóstwa czcili w domu i w
przyrodzie, nie budowali natomiast osobnych świątyń

[63]

. Te miały powstawać jedynie na

Połabiu, jako późny efekt wpływów chrześcijaństwa. Gdzie indziej pogaństwo miało nie
osiągnąć dostatecznie wysokiego poziomu rozwoju, by zorganizować się wokół świątyń i grupy
[64]

kapłańskiej. Podobne poglądy głosili Henryk Łowmiański

[65]

oraz Aleksander Gieysztor

.

Drugi z badaczy wskazywał jednak na inne typy miejsc kultowych – święte gaje (np. opisany
[66]

przez Thietmara gaj Głomacz położony na północ od Miśni

lub gaj wspomniany przez

Helmolda, leżący w Wagrii i związany z kultem bogaProue/Prone
Kraka w Krakowie

[68]

, wspominana przez Thietmara Ślęża

[70]

na północ od Kielc
[71]

[69]

[67]

), wzgórza (np. Kopiec

lub Góra Grodowa w Tumlinie

) czy stare drzewa (najczęściej dęby, ale także np. lipy, klony czy jesiony

; w Żywocie świętego Ottona z Bambergu opisany jest kult uznanego za święty orzecha w
[72]

Szczecinie

). Również najnowsze polskie znalezisko, świątynia we Wrocławiu, została

uznana za możliwy efekt wpływów połabskich datowany na czasy reakcji pogańskiej związanej
[potrzebne źródło]

z rządami Bezpryma i Kazimierza Odnowiciela (lata 30. XI wieku)

.

Wśród badaczy działających w ostatnich latach wykształcił się nurt konkurencyjny, uznający,
że świątynie budowano na znacznie szerszą skalę, a występowały one zarówno na Połabiu, w
[73]

Polsce jak i na Rusi. Nurt ten reprezentują m.in. Leszek Paweł Słupecki
[74]

i Andrzej Szyjewski

. Zdaniem wspomnianych naukowców świątynie słowiańskie powstawać miały już w VIII-IX

wieku, czyli w okresie sprzed silnych wpływów chrześcijańskich, jako niezależny element
rodzimej religii. Ustalenia wspomnianych badaczy wymagają dalszych analiz materiałów
źródłowych i zakrojonych na szerszą skalę badań archeologicznych. Wśród archeologów
współcześnie dominuje sceptycyzm wobec wzmianek o dawnych świątyniach pogańskich.
Znaleziska takie, jak np. drewniane podłogi pod kościołami romańskimi dawniej były
identyfikowane jako pozostałości kącin. Dziś ustalenia te uznaje się za błędne. Przykładem
[75]

może być np. kościół św. Wojciecha na rynku krakowskim

. Niezależnie od tego, który z

nurtów uzna się za właściwszy, należy przyjąć, że większość z występujących w późnych
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źródłach chramów i kącin w rzeczywistości nie istniało.
Istotne ze względu na zbieżność ze źródłami historycznymi są znaleziska z terenów Rusi,
przede wszystkim krąg posągów w okolicy Kijowa, zbieżny z relacją w Powieści dorocznej. Ta
niezadaszona konstrukcja nad Dnieprem to prawdopodobnie miejsce, w którym wielki książę
Włodzimierz umieścił idole pogańskich bogów, a następnie kazał je strącić do rzeki po
przyjęciu chrześcijaństwa. Inna podobna konstrukcja została zlokalizowana na północ od
Żytomierza, a znacznie starszy ośrodek kultowy wiązany z Perunem odnaleziono na Peryni pod
Nowogrodem Wielkim

[62]

.

Posągi
Przynajmniej część świątyń i miejsc kultowych wyposażona była w posągi przedstawiające
pogańskie bóstwa. Języki słowiańskie posiadają wspólne słowo na ich określenie – bałwan.
Prawdopodobnie najwcześniej posągi pojawiły się na Rusi, później także na Połabiu, co
potwierdzają liczne przekazy źródłowe. Brakuje natomiast przedstawień figuralnych wśród
Słowian południowych, a znaleziska z terenów Polski są nieliczne i dyskusyjne. Podobnie
dyskusję rodzi to, skąd u Słowian pojawił się zwyczaj tworzenia idoli. Większość badaczy
wskazuje na wpływy obce, różnią się oni natomiast w określaniu tego jak wczesne i silne były
te wpływy. Zdaniem Aleksandra Gieysztora posągi stanowią efekt wpływu ludów irańskich lub
[57]

tureckich, który najszerzej rozwinął się na Rusi, a następnie przeniknął na zachód

. Maciej

Salamon wskazał na znacznie późniejsze wpływy nordyjskie i chrześcijańskie, tych drugich
doszukiwał się także Henryk Łowmiański.
Najbardziej znanym posągiem jest idol wyłowiony w 1848 roku ze Zbrucza i umownie nazwany
Światowidem ze Zbrucza. Zdaniem Borisa Rybakowa jest to przedstawienie o
charakterzekosmogonicznym, obrazujące trzy sfery rzeczywistości – boską, ludzką i
podziemną. Na jego górze znajdują się twarze czterech bóstw, niżej postacie ludzi, na samym
dole natomiast domniemana sylwetka bóstwa chtonicznego
Aleksander Gieysztor

[77]

[76]

. Interpretację tę przyjęli

[78]

i z zastrzeżeniami Andrzej Szyjewski

, przy tym jednak zwrócili

uwagę na wątpliwości co do identyfikacji poszczególnych bóstw (zdaniem Gieysztora są to:
Perun, Perperuna, Mokosz i czwarte, niezidentyfikowane). Inni naukowcy negują nawet sam
słowiański charakter rzeźby, którego nie da się jednoznacznie potwierdzić

[79]

. Na Ukrainie

odnaleziono także dwa inne uszkodzone idole, zdaniem Gieysztora będące przedstawieniami
bóstw. Pozostałe ruskie rzeźby pogańskie uznał on raczej za posągi upamiętniające wodzów
[80]

plemiennych

.

O idolach ruskich, pomijając wspomnianą już Powieść Doroczną, niewiele można wyczytać w
źródłach. Inaczej sprawa ma się w przypadku Słowian zachodnich. Monumentalny posąg w
świątyni Świętowita w Arkonie opisał Saxo Gramatyk. Miał on wyróżniać się gabarytami, a w
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dłoni trzymać wykonany z rozmaitego kruszcu róg wykorzystywany do wróżb. Zachowały się
także relacje na temat posągów w Wołogoszczy czy Radogoszczy. W przypadku pierwszych
Thietmar wspomniał też o fakcie, że idole były "podpisane" – niestety nie wiadomo jakim
alfabetem i w jakim języku. Charakterystyczny dla przedstawień bóstw połabskich jest
polikefalizm czyli posiadanie wielu głów. Posąg Świętowita miał mieć ich cztery, Rujewita
wGardźcu siedem, zaś Trygława w Szczecinie trzy. Raffaele Pettazzoni uznał polikefalizm za
symbol wszechwiedzy rozumianej jako wszechwidzenie

[81]

. Duża liczba opisów kontrastuje z

nielicznymi znaleziskami archeologicznymi. Nie odnaleziono żadnych pełnowymiarowych idoli
polikefalicznych, a jedynie zminiaturyzowane, drewniane, czterogłowe figurki (Wolin, odkrycie
[82]

z 1974 roku)

. Odkryto także kilka drewnianych posągów o bliskim ludzkiemu wzroście. Do

pewniejszych znalezisk należą idol o owalnej głowie z Behren-Lübchen w Meklemburgii (X-XII
[83]

wiek) i posąg w czapce wykopany z torfowiska pod grodem w Alt-Friesack (VI-VII wiek)

.

Niewielka liczba zabytków wynika zapewne z małej wytrzymałości materiału (drewno) i dużej
skuteczności akcji chrystianizacyjnej.
Innego typu znaleziska pochodzą z części Pomorza dzisiaj leżącej na terenie Polski. Są to
półamorficzne przedstawienia w formie kamiennego reliefu. Prezentują one postacie ludzkie:
postać kobieca, mężczyznę z rogiem, jeźdźca na koniu. Odnaleziono także trzy posągi o
prawdopodobnie religijnej funkcji. Pierwszy prezentuje postać z naczyniem lub bochnem
chleba, drugi postać w czapce. Trzeci ma jedynie słabo zaznaczone rysy twarzy. Zabytki te nie
mają analogii w sztuce zachodnioeuropejskiej ani skandynawskiej, nawiązują natomiast stylem
do znalezisk z ziem Prusów, tzw. kamiennych bab. Być może są to przedstawienia bohaterów
[84]

lub wodzów plemiennych

.

Z terenu Polski właściwej pochodzą tylko trzy pewniejsze znaleziska – dwie drewniane głowy o
realistycznych rysach twarzy wyłowione z rzek i figurka koziołka znaleziona na Ostrowie
Lednickim. Do tej niewielkiej grupy zabytków można dodać dwa zniszczone, a znane z opisów
przedstawienia figuralne, dawniej znajdujące się w Maliszewie i Witowie. Drugie z nich miało
mieć charakter polikefaliczny

[85]

.

Chrystianizacja doprowadziła do zniszczenia dużych przedstawień figuralnych, jednak jeszcze
przez kilka wieków w domach wykorzystywano mniejsze obiekty kultowe – figurki zwierząt,
opaski, maski czy ceramiczne pisanki, dopiero później związane symbolicznie z Wielkanocą.
Wiele z nich przetrwało po dziś dzień

[86]

.
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Archeologiczne ślady pogańskich świątyń i
posągów
Autor: Wieczorna

Śladów pogańskich obrzędów nie ma zbyt wiele. Posągi kilku słowiańskich bóstw zostały
odkryte w 1848 roku. Na brzegach rzeki Zbrucz, został znaleziony wysoki, kamienny posąg,
wyrzeźbiony z czterech stron wielotwarzowej głowy nakrytej jednym kapeluszem wykonanym z
kamienia. Ze względu na podobieństwo do opisu Saxo (wielkiego posągu w świątyni na wyspie
Rugia), posąg został natychmiast ogłoszony posągiem Światowida, choć było jasne, że nie może
to być Światowid z Rugii. Kilka innych wielotwarzowych posągów odkryto w innych miejscach.
Mała cztero-twarzowa statua z X wieku, wyrzeźbiona z kości, wykryto wśród ruin miasta
Preslav, stolicy średniowiecznych bułgarskich carów. Dwugłowa statua o wielkości człowieka,
wykonanan z drewna, została odkryta na wyspie na jeziorze Tollensesee, w pobliżu
Neubrandenburg. W średniowieczu była to kraina słowiańskiego plemienia Dolenain, którego
nazwa przetrwała w nazwie jeziora. Ponadto trójgłowy posąg odkryto w Dalmacji (Chorwacja)
na wzgórzu noszącym nazwę Suvid, niedaleko szczytu Dinara o nazwie Troglav.
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wg Ilya Yefimovich Repin, Sadko in the Underwater Kingdom (1876)
Również zostały odkryte szczątki kilku słowiańskich świątyń i sanktuariów. Niektóre
wykopaliska archeologiczne na przylądku Arkona na wyspie Rugia odkryły ślady wielkiej
świątyni i miasta, zidentyfikowanych z opisanymi przez Saxo. W Nowogrodzie, w starożytnym
skicie Peruna, archeolodzy odkryli pozostałości pogańskiej świątyni poświęconej
prawdopodobne Perunowi. Przybytek składał się z szerokiej platformiy kołowej skupionej
wokół pomnika. Platforma została otoczona rowem z ośmioma absydami, które zawierają
szczątki ołtarzy. Pozostałości twierdzy o mniej więcej jednakowej formie układu zostały
odkryte w miejscu o sugestywnej nazwie Pohansko (Pogańsko), w pobliżu miasta Břeclav w
Czechach.
Wszystkie te szczątki archeologiczne mają wiele wspólnego. Posągi bogów o wielu twarzach i
pozostałości świątyń z wieloma ofiarnymi ołtarzami potwierdzenia pisemne sprawozdania
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chrześcijańskich misjonarzy o Słowianach czczących policefaliczne rzeźby bogów, a także
wskazują, że starożytna mitologia słowiańska najwyraźniej kładzie duży nacisk na kult bóstw z
większą liczbą aspektów niż jeden.
Również bardzo ważne są szczątki kilku kawałków ceramiki z IV wieku kultury
czerniachowskiej. Rosyjski archeolog Boris Rybakow zidentyfikował i interpretować symbole
wyryte na nich jako zapisy starożytnego kalendarza słowiańskiego.

Istnieje powszechnie twierdzenie, że wśród Słowian obrzędy kultowe odbywały się często w
lesie, a nie w świątyniach. Takie lasy były nazywane "gaje" w proto-słowiańskim języku. Święte
gaje niekiedy były otoczone ogrodzeniem, które tworzył święty obszar, sferę zarówno
naturalną jak i społeczną. Czasami gaje są stosowane jako cmentarze (przykład: Kleczanów).
Przynajmniej część świątyń i miejsc kultowych wyposażona była w posągi przedstawiające
pogańskie bóstwa. Języki słowiańskie posiadają wspólne słowo na ich określenie – bałwan.
Prawdopodobnie najwcześniej posągi pojawiły się na Rusi, później także na Połabiu, co
potwierdzają liczne przekazy źródłowe. Brakuje natomiast przedstawień figuralnych wśród
Słowian południowych, a znaleziska z terenów Polski są nieliczne i dyskusyjne.
Podobnie dyskusję rodzi to, skąd u Słowian pojawił się zwyczaj tworzenia idoli. Większość
badaczy wskazuje na wpływy obce, różnią się oni natomiast w określaniu tego jak wczesne i
silne były te wpływy. Zdaniem Aleksandra Gieysztora posągi stanowią efekt wpływu ludów
irańskich lub tureckich, który najszerzej rozwinął się na Rusi, a następnie przeniknął na
zachód[57]. Maciej Salamon wskazał na znacznie późniejsze wpływy nordyjskie i
chrześcijańskie, tych drugich doszukiwał się także Henryk Łowmiański. Najbardziej znanym
posągiem jest idol wyłowiony w 1848 roku ze Zbrucza i umownie nazwany Światowidem ze
Zbrucza. Zdaniem Borisa Rybakowa jest to przedstawienie o charakterze kosmogonicznym,
obrazujące trzy sfery rzeczywistości – boską, ludzką i podziemną. Na jego górze znajdują się
twarze czterech bóstw, niżej postacie ludzi, na samym dole natomiast domniemana sylwetka
bóstwa chtonicznego[76]. Interpretację tę przyjęli Aleksander Gieysztor[77] i z zastrzeżeniami
Andrzej Szyjewski[78], przy tym jednak zwrócili uwagę na wątpliwości co do identyfikacji
poszczególnych bóstw (zdaniem Gieysztora są to: Perun, Perperuna, Mokosz i czwarte,
niezidentyfikowane). Inni naukowcy negują nawet sam słowiański charakter rzeźby, którego
nie da się jednoznacznie potwierdzić[79]. Na Ukrainie odnaleziono także dwa inne uszkodzone
idole,
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uznał on raczej za posągi upamiętniające wodzów plemiennych[80]. O idolach ruskich,
pomijając wspomnianą już Powieść Doroczną, niewiele można wyczytać w źródłach. Inaczej
sprawa ma się w przypadku Słowian zachodnich. Monumentalny posąg w świątyni Świętowita
w Arkonie opisał Saxo Gramatyk. Miał on wyróżniać się gabarytami, a w dłoni trzymać
wykonany z rozmaitego kruszcu róg wykorzystywany do wróżb. Zachowały się także relacje na
temat posągów w Wołogoszczy czy Radogoszczy.
W przypadku pierwszych Thietmar wspomniał też o fakcie, że idole były "podpisane" – niestety
nie wiadomo jakim alfabetem i w jakim języku. Charakterystyczny dla przedstawień bóstw
połabskich jest polikefalizm czyli posiadanie wielu głów. Posąg Świętowita miał mieć ich
cztery, Rujewita w Gardźcu siedem, zaś Trygława w Szczecinie trzy. Raffaele Pettazzoni uznał
polikefalizm za symbol wszechwiedzy rozumianej jako wszechwidzenie[81]. Duża liczba opisów
kontrastuje z nielicznymi znaleziskami archeologicznymi. Nie odnaleziono żadnych
pełnowymiarowych idoli polikefalicznych, a jedynie zminiaturyzowane, drewniane, czterogłowe
figurki (Wolin, odkrycie z 1974 roku)[82]. Odkryto także kilka drewnianych posągów o bliskim
ludzkiemu wzroście. Do pewniejszych znalezisk należą idol o owalnej głowie z Behren-Lübchen
w Meklemburgii (X-XII wiek) i posąg w czapce wykopany z torfowiska pod grodem w AltFriesack (VI-VII wiek)[83]. Niewielka liczba zabytków wynika zapewne z małej wytrzymałości
materiału (drewno) i dużej skuteczności akcji chrystianizacyjnej. Innego typu znaleziska
pochodzą z części Pomorza dzisiaj leżącej na terenie Polski. Są to półamorficzne
przedstawienia w formie kamiennego reliefu. Prezentują one postacie ludzkie: postać kobieca,
mężczyznę z rogiem, jeźdźca na koniu.
Odnaleziono także trzy posągi o prawdopodobnie religijnej funkcji. Pierwszy prezentuje postać
z naczyniem lub bochnem chleba, drugi postać w czapce. Trzeci ma jedynie słabo zaznaczone
rysy twarzy. Zabytki te nie mają analogii w sztuce zachodnioeuropejskiej ani skandynawskiej,
nawiązują natomiast stylem do znalezisk z ziem Prusów, tzw. kamiennych bab. Być może są to
przedstawienia bohaterów lub wodzów plemiennych[84]. Z terenu Polski właściwej pochodzą
tylko trzy pewniejsze znaleziska – dwie drewniane głowy o realistycznych rysach twarzy
wyłowione z rzek i figurka koziołka znaleziona na Ostrowie Lednickim. Do tej niewielkiej grupy
zabytków można dodać dwa zniszczone, a znane z opisów przedstawienia figuralne, dawniej
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znajdujące się w Maliszewie i Witowie. Drugie z nich miało mieć charakter polikefaliczny[85].
Chrystianizacja doprowadziła do zniszczenia dużych przedstawień figuralnych, jednak jeszcze
przez kilka wieków w domach wykorzystywano mniejsze obiekty kultowe – figurki zwierząt,
opaski, maski czy ceramiczne pisanki, dopiero później związane symbolicznie z Wielkanocą.
Wiele z nich przetrwało po dziś dzień[86].
opr. Adam Fularz na podst. Wikipedii oraz:
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W Kaliszu odkryto drugi najstarszy kościół
w Polsce
Autor: Wieczorna

Geneza grodu
Na Piwonicach w Kaliszu istniał zespół osad i cmentarzysk świadczących o nieprzerwanym
osadnictwie począwszy od neolitu przez epokę brązu, wczesną epokę żelaza, okres
przedrzymski i okres wpływów rzymskich, aż po wczesne średniowiecze[1]. Liczne odkrycia
rzymskich importów (skarb z Zagórzyna i in.) wskazują na to, że okolice Kalisza były ośrodkiem
na trasie szlaku bursztynowego.
Powyższe fakty oraz podobieństwo średniowiecznej nazwy Kalisza do antycznej Kalisii,
wzmiankowanej w 158 roku n.e. przez Klaudiusza Ptolemeusza, są powodem utożsamiania ich
ze sobą co do lokalizacji przez historyków[1][2][3], począwszy od Jana Długosza, który nazwał
Kalisz najstarszym miastem Polski (Calisia – Poloniae civitatum vetustissima)[4]. Kalisz jest
jednym z najstarszych miast Polski15].
Na Zawodziu, w miejscu późniejszego grodu, istniała od VI wieku osada otwarta; podobna
osada istniała od VII wieku na Ogrodach[7]. Pierwszy gród na Zawodziu wzniesiono w latach
około 850–860[7][8]. W tym samym czasie na północ od grodu powstała osada otwarta na
Starym Mieście[7].
Osada kasztelańska z grodem od IX w.
W okresie panowania pierwszych władców katolickich (około 950–1025) gród centralny na
Zawodziu został otoczony 24 (znanymi) grodami położonymi w promieniu około 30 km od
Zawodzia[9]. Od X w. Kalisz był jedną z głównych siedzib królestwa (łac. sedes regni
principalis)[10], do XII w. był stolicą jednej z siedmiu prowincji[11] utworzonych przez
Bolesława I Chrobrego.
Rekonstrukcja grodu

Badania archeologiczne pozostałości grodu rozpoczął w 1903 Włodzimierz Demetrykiewicz.
Kolejne, w związku obchodami 1800-lecia miasta, prowadzono w latach 1958–1965. W ich
wyniku odsłonięto relikty palatium, kolegiaty św. Pawła Apostoła, przykościelnego cmentarza,
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konstrukcji obronnych.
Drugi najstarszy kościół chrześcijański?
W trakcie kolejnych badań przeprowadzonych w latach 1983–1992 odsłonięto pozostałości
kościoła drewniano-glinianego, znajdującego się aż pod dwoma wcześniejszyymi kościołami.
Kolegiata romańska została wzniesiona po 1145[13] w miejscu wcześniejszego jednonawowego
kościoła drewnianego[14], i jest częściowo posadowiona na fundamentach wcześniejszej
kamiennej budowli przedromańskiej, wzniesionej w technice płytkowej przed I poł. XI w.[15],
która prawdopodobnie była katedrą dawnej diecezji kaliskiej, wzmiankowanej w Dialogu o
życiu św. Ottona biskupa bamberskiego, erygowanej w 1075 przez Grzegorza VII, zniesionej w
1124 i włączonej do archidiecezji gnieźnieńskiej[16][17].
W czasie wykopalisk archeologicznych prowadzonych w latach 1983–1992, wewnątrz ławy
fundamentowej kolegiaty romańskiej odsłonięto fundamenty jeszcze wcześniejszego kościoła
drewnianego, o konstrukcji wieńcowej, datowanego na przełom X i XI w. Kościół ten, nazwany
kościołem św. Wojciecha, był jednym z dwóch (obok najwcześniejszej fazy kościoła św.
Wojciecha w Krakowie) najstarszych kościołów drewnianych na ziemiach polskich[18].
Opis grodu i kościoła (wg źródeł współczesnych)
Minęło już pół wieku, odkąd Iwona i Krzysztof
Dąbrowscy w ramach badań nad Tysiącleciem
Państwa Polskiego rozpoczęli pierwsze stacjonarne prace wykopaliskowe na terenie
grodziska
w dzisiejszej dzielnicy Zawodzie w Kaliszu. Nie
byli oni pierwszymi badaczami zajmującymi się
tym zagadkowym zabytkiem przeszłości – miejscem o wielowiekowych tradycjach
osadnictwa.
Oprócz skojarzenia nazwy miasta ze wzmianką
Ptolemeusza o starożytnej Kalisii, które nasunęło
się (według autorów artykułu trafnie) Janowi Długoszowi, ten sam wybitny dziejopis
wskazywał
na ruiny grobowców książąt kaliskich i opuszczenie widoczne na terenie
zapomnianej kolegiaty.
Pisał to w XV stuleciu, kiedy od dawnej świetności grodu na Zawodziu dzieliło go zaledwie parę
wieków. Od tamtego czasu grodzisko obrastało
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w legendy, a i sama lokalizacja grodu w opinii
wielu osób zaczynała wzbudzać wątpliwości.
Niektórzy sądzili, że znajdują się tam szczątki
zamku z kamienia i cegły. Krążyły wieści o złotych trumnach pochowanych
wielmożów.
Teren grodziska stanowił dla mieszkańców
Kalisza swoisty kamieniołom. Zaopatrywali się
oni tutaj przez wieleset lat zarówno w duże
głazy granitowe, pochodzące z fundamentów
budowli, jak i w cenne ciosy piaskowca ze ścian.
W ten sposób dewastowano coraz dotkliwiej
ruiny kościoła. Na wiele rabunkowych wykopów
natrafiono podczas prowadzonych badań wykopaliskowych.
Niemniej jednak miejscowa tradycja zawsze
łączyła pozostałości grodu na Zawodziu z pewnymi faktami historycznymi.
Grodzisko określano
mianem „Gór Szwedzkich”. Taka nazwa została
udokumentowana na słynnym planie grodziska, wykonanym w 1885 roku przez
geometrę
Władysława Tarłowskiego, z inicjatywy Adama
Chodyńskiego.
Postacią zasłużoną dla wydobycia z niepamięci grodu w Kaliszu był także ksiądz
Piotr
Kobyliński (pleban dobrzecki), który powiązał
znaleziska rozsypisk murów na Zawodziu ze
wzmiankami o kościele św. Pawła. Publikował
on w latach sześćdziesiątych XIX wieku fragmenty opracowania na temat dziejów
Kościoła
w Kaliszu na łamach „Tygodnika Katolickiego”.
W latach 1865-1866 zamieścił rodzaj monografii
– „Kalisz pod względem religijnym z głównym
poglądem na kollegiatę”. W pierwszym odcinku
z 15 grudnia 1865 roku jest mowa o murach
kościoła (św. Pawła), widocznych „w ogrodzie
Baraszkiewicza”, co najprawdopodobniej odnosi się do grodziska na Zawodziu lub
jego
okolic. Autor zwrócił przy tym uwagę zarówno
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na starożytność nazwy miasta, jak i na „Góry
Szwedzkie”, „Zamczysko” lub „Siedlisko” (czyli
grodzisko na Zawodziu).
wg http://regionwielkopolska.pl/pub/uploaddocs/grod-kaliski-na-zawodziu_kalisia_06_2008.pdf
Opr. Adam Fularz na podstawie Wikipedii, ilustracja: fragment mapyt z 1670 r.
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Polska i Słowiańszczyzna w opisie Galla
Anonima
Autor: Wieczorna

Ziemie obecnej Polski oraz opis Słowiańszczyzny w dziele Galla Anonima. Autor widzi ją w
sąsiedztwie Dacji.
Gall Anonim to pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich, autor Kroniki polskiej,
Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Kronikę napisał prawdopodobnie na
życzenie kanclerza Michała Awdańca w latach 1110-1120. Możliwe, że po śmierci kanclerza
Michała prowadził kancelarię książęcą, zwaną z łac. capella.
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źródło:
Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał Wiszniewski, str. 192-194

ilustracja tytułowa: Sebastian Muenster, mapa Polski, ok. 1580-1590 n.e.
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Średniowieczne podróże: wyprawa posłów
do chana tatarskiego
Autor: Wieczorna

Fascynujący opis podróży poselskiej przez niemal całą Azję północną jest opisany w dziele
autorstwa Michała Wiszniewskiego p.t. Historya literatury polskiéj. Posłowie odwiedzili
Gażduka, chana lub cesarza tatarskiego.
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Wineta. Jak upadło największe miasto
Słowian?
Autor: Wieczorna

Kroniki i roczniki opisują upadek miasta na rok ok. 830. Był to - rzekomo- upadek największego
miasta tamtych czasów. Nie do końca wiemy, jak to się wydarzyło. Kroniki są bardzo skąpe, a i
sam temat jest zapomniany, zamierzchły.
Wineta, wielki port z latarnią morską u ujścia Odry, duży ośrodek handlowy, pojawia się po raz
pierwszy w relacji Adama z Bremy. Dokładne położenie jest nieznane, ale na wyspie Wolin lub
sąsiednich wyspach istniało miasto i ośrodek handlu. Mapy sugerują iż istniała jeszcze jedna
wyspa, położona w Zatoce Pomorskiej. Według Adama z Bremy Wineta znajdowała się u ujścia
Odry do Morza Scytyjskiego (Bałtyku). Miało być to największe z miast ówczesnej Europy i
wielki ośrodek handlowy, zamieszkany przez Słowian, Greków i inne ludy. Mieszkańcy Winety
byli wg tego autora poganami. Według kronikarza w 1043 roku król norweski Magnus I Dobry
miał wyprawić się z wielką flotą na Winetę i zdobyć ją. Opowieść o Winecie powtórzył także
Helmold z Bozowa, pisząc o arcybogatym mieście zdobytym i zniszczonym przez jednego z
królów duńskich. Lokalizacja Winety jest do dzisiaj nieznana. Adam z Bremy zapisał że z miasta
tego jest niedaleka żegluga do Dymina u ujścia Piany. Najprawdopodobniej Wineta leżała na
północnym krańcu wyspy Wolin, na skrzyżowaniu rzeki Dźwiny z dawną drogą Via Antiqua [2].
Dziś często identyfikuje się ją z miastem Wolin oraz Jomsborg. Wiele tez jednak przeczy tej
lokalizacji.

Czy Wineta skrywa się pod wodami Zalewu Szczecińskiego?
W późniejszej tradycji pisarskiej wokół relacji o Winecie narosło wiele legend. Pojawił się
motyw pochłonięcia Winety przez morze jako kary za przewinienia mieszkańców i wyłanianiu
się od czasu do czasu ruin Winety z głębin morskich. Jest to prawdopodobne- poziom mórz
wciąż wzrasta, i dawne miasto portowe mogło po prostu znaleźć się pod wodą. Na przykład
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Stary Hel to ruiny znajdujące się dziś w basenie portowym współczesnego Helu. W Zatoce
Gdańskiej, w pobliżu Pucka, znaleziono zatopiony port morski z czasów przedkatolickich.
Także w sprawie Winety nie złożono broni. Co rusz proponuje się nowe lokalizacje tego
dawnego miasta portowego. Dawne mapy sugerują że miasto skrywa się w wodach Zatoki
Pomorskiej. Mogło być ono miastem na kolejnej, oprócz Wolina i Uznamu przybrzeżnej wyspie,
którą pochłonął silny sztorm morski, albo powódź.

Możliwe miejsca lokalizacji Winety, cc wikimedia
Rozwiązłe i grzeszne miasto
Istnieje kilka mitów na temat miasta Wineta, wszystkie z nich ma wspólny motyw luksusowego,
cudzołożnego, rozwiązłego, w pełni, grzesznego sposobu życia mieszkańców Winety, którzy
następnie zostali ukarani przez powódź, która pozostawiła na dnie Bałtyku to lubieżne lub
bluźniercze miasto.
W niektórych wersjach mitu, miasta lub jego części są widoczne ponownie w określonych
dniach lub widać je z łodzi, co czyni ostrzeżenie niesione przez mit bardziej namacalnym dla
publiczności.
Wenecja Północy?
Poniższa mapa i kilka innych sugeruje, że miasto mogło być rodzajem "północnej Wenecji",
miasta co najmniej częściowo wzniesionego na palach, co mogło być wymuszone rozwojem
terytorialnym, lub- postępem morza, podmywającego wyspę. Lub też, miasto swoim
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rozwiązaniem mogło przypominać dawne rozwiązanie weneckie.

Fot. Jedna z domniemanych lokalizacji miasta, wg http://www.vineta-museum.de

Rys. Czy Wineta przypominała wczesną Wenecję? wg
http://www.florenceprints.com/images/Mappe/venice.jpg
Źródła pierwotne
Około 965, Ibrahim ibn Jaqub literami arabskimi pisał o tym mieście, transkrypcją może być
Weltaba.
1075/80, Adam z Bremy napisał o emporium na wyspie na Odrze ujścia rzeki, na wschód od
jego diecezji, gdzie niewolnicy, Barbarzyńcy i Grecy mieli żyć i kupcy saksońscy zatrzymywali
się dla handlu. Harald Sinozęby miał kiedyś znaleźć tu schronienie.
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Najstarszy zachowany wariant zapisu tego skryptu (XII wiek) ma pisownię vimne lub uimne,
drugi najstarszy wariant zapisu (około 1200) ma uimne i iumne lub jumne (nie ma rozróżnienia
między V oraz U lub I i J w ręcznie pisanej łacinie z tamtego czasu). Młodsze egzemplarze
skryptu głównie używają Jumne, we wczesnej formie nowoczesnego druku nazwą użytą na
określenie miasta jest Julinum i Juminem. [ 1 ]
W latach 1140 i 1159, trzy vitae Ottona z Bambergu zostały napisane przy użyciu nazw Julin do
oznaczenia średniowiecznego miejsca znajdującego się w miejscu późniejszego miasta Wolin. [
1]
1163/1168, Helmold z Bosau skopiował niemal słowo w słowo odpowiednie zdania opisu
napisane przez Adama z Bremy. Najstarszy zachowany oryginał zapisu z kroniki Helmolda (ok.
1300) ma w miejscu nazwy miasta nazwę uineta (skrót od iumenta lub iumneta ). Młodsze
egzemplarze wykorzystują Jumnetę w tekście, ale w nagłówku danego rozdziału wszystkie
kopie używają nazwy Vinneta. [ 1 ]
Nieliczne znane informacje wskazują, że miasto przeżywało rozkwit około VIII wieku . Miasto
było bardzo duże wg realiów tamtych czasów, mogło liczyć 40.000 do 60.000 mieszkańców, z
racji bogactwa nazywano je Konstantynopolem północy. Mieszkańcy nie byli katolickimi
chrześcijanami. Nie jest jasne, jakiego byli wyznania. Możliwe że byli to arianie lub
chrześcijanie obrządku wschodniego, ale prawdopodobnie byli to poganie. Dalej na wschód, w
tamtych czasach istniały nadal pogańskie kraje. W holenderskiej wersji Wikipedii pojawia się
informacja, że w czasie walk wyznaniowych chrześcijanie ok. 1147 zaatakowali miasto. Według
tej wersji encyklopedii, w dokumencie z 1170 poinformowano, że Duńczycy mieli miasto
zniszczyć do fundamentów.
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Fot. Jedna z map pokazuje Winetę jako rodzaj "Wenecji", położonej w wodach Zatoki
Pomorskiej, źródło www.causa-nostra.com
Legenda o Winecie.
Część 1: „U północnych wybrzeży wyspy Uznam, w czasie morskiej ciszy widzi się
często w morzu ruiny, dawnego , wielkiego miasta. Tu znajdowało się sławne na
świat cały, miasto Winieta, które już przed tysiącem albo i więcej laty, ze względu
na rozpustę i pychę mieszkańców spotkał straszliwy los. To miasto, tak wielkie jak
żadne inne w Europie, prawie takie jak miasto Konstantynopol, zamieszkiwali
Grecy, Słowianie, Wenedowie, Sasi i jeszcze wiele innych nacji. Wszyscy oni
wyznawali swoje różne religie, tylko Sasom, którzy byli chrześcijanami, nie było
wolno otwarcie wyznawać swojej wiary, ponieważ tylko pogańscy bogowie byli tu
oficjalnie czczeni. Mimo pogaństwa, mieszkańcy Winiety byli przyzwoici, skromni,
wierni swoim obyczajom, nadzwyczajną gościnnością wobec obcych, nie
dorównywał im nikt” ( Ciąg dalszy i źródło poniżej )
Historyk Adam z Bremy ( od 1068 r. w Hamburgu ) w swej głośnej historii kościoła tak pisał o
Winecie, w lepszym i szerszym tłumaczeniu:
„ Za Lucicami … biegnie rzeka Odra, najobfitsza z rzek Słowiańszczyzny. W jej
ujściu leży przesławne miasto Jumne ( Winieta ), nader uczęszczane przez
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barbarzyńców i Greków. Ponieważ na chwałę tego miasta wypowiada się rzeczy
wielkie i i zaledwie godne wiary, chętnie dorzucę kilka słów godnych opowiedzenia.
Jest to rzeczywiście największe z miast, jakie są w Europie. Zamieszkują je
Słowianie łącznie z innymi narodami, Grekami i barbarzyńcami; także i sascy
przybysze otrzymują prawo zamieszkania, byleby tylko przybywając tam nie
występowali z oznakami swego chrześcijaństwa. Mieszkańcy bowiem podlegają
jeszcze błędom pogaństwa. Poza tym pod względem obyczajów i gościnności nie
znajdzie się lud bardziej uczciwy i obcym przychylny. Owe miasto, które stało się
bogate dzięki towarom wszystkich północnych narodów, posiada wszelaki wygody i
niezwykłości.
Tu znajduje się garniec Wulkana ( latarnia morska), przez mieszkańców nazywany
ogniem greckim, który obmyślił Solinus. Pokazuje się tam Neptuna na trzy sposoby,
gdyż każda z wysp jest przez trzy morza oblewana, jedno zielone, drugie białe a
trzecie sztormami nawiedzane, gniewnie wzburzone. Z Jumne płynie się krótko do
miasta Dymin ( Demmin), położonego na brzegu rzeki Peanis ( Piany ),gdzie
zamieszkują także Rauen ( Ranowie ). Podróż z Hammebure ( Hamburga), albo
rzeką Elbe w 7 dni do miasta Jumne, , kto zaś chce stamtąd podróżować wodą, musi
ze Slesweg ( Szlezwik ) albo Aldinbure ( Oldenburg ) na statek wejść, by dojechać
do Jumne. Żeglując z Jumne w 14 dni ląduje się w Ostragrod in Rutizen ( Rosja ).
Rzeka Odra ma swe źródła w bardzo głębokim Meraher Wald ( Morawskim Lesie ),
skąd także wypływa Elba, jednakże koło siebie płyną krótko, a potem kierują się w
różnych kierunkach. Jedna, mianowicie Odra, kieruje się na północ i płynie przez
środek siedziby plemion Vinelier ( Winetów ), podąża do Jumne i rozdziela siedziby
Pomorjanen ( Pomorzan ) i Wilzen ( Wieletów), ta druga, Elba, kieruje się na
zachód”. ( Dokonano drobnych skrótów i poprawek językowych .E.R., źródło poniżej)
Na południowo-wschodnim krańcu wyspy Wolin osiedla mieszkalne istniały już pod koniec
epoki kamienia,co pokazały wykopaliska z lat 1930 i 1950 r. Duże wykopaliska w 1930 roku
poprowadzone przez Schuchardta przyniosły rozstrzygnięcie, odkrywając osadę z dochodzącą
do 9 m głębokości warstwą osadniczą. Nadal jednak prowadzone są poszukiwania- badacze
sądzą że Wolin to nie jedyny zachowany dawny zespół urbanistyczny na tym terenie. W tym
miejscu w 980 r.n.e. opisywano o wikińskim mieście Julin, także zwanym Jomsburg.
Czy Wineta była największym miastem słowiańskim?
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Legenda głosi, że zatopione miasto Wineta było największym miastem słowiańskim. W
rzeczywistości, miejsce było w IX Wieku jednym z głównych centrów handlowych na Bałtyku, a
w X wieku miało już około 8000 mieszkańców.
Po wykopaliskach ustalono iż osada musiała mieć długość ok. czterech kilometrów wzdłuż
rzeki Dźwiny. Wykopaliska rozciągały się aż do "Srebrnej Góry" na północ od Wolina. Podczas
budowy nowego mostu zostały odkryte kolejne znaleziska w latach 1990.
Źródło z roku 1080
Adam z Bremy, pisząc około 1080 w jego Biskupiej Historii Kościoła w Hamburgu :
"Za Łużyczanami, także zwanymi Wilzen- Wilkami, spotkasz rzekę Odrę, najbardziej
bogatą w wodę z rzek słowiańskiego kraju.
Tam gdzie ona wpada do Skythenmeer [czyli Morze Bałtyckie], tamże bardzo znane
miasto Jumne oferuje punkt kontaktowy dla Barbarzyńców i Greków
[prawdopodobnie oznaczało, prawosławnych chrześcijan z Rusi ]. To naprawdę jest
największy ze wszystkich miast, które posiada Europa, żyją w nim Słowianie z
różnych plemion, Grecy i barbarzyńców. Nawet obcy z Saksonii otrzymali w tym
tym samym miejscu prawo do zamieszkania, jeśli podczas swojego pobytu nie będą
publicznie obnosili się z chrześcijaństwem. Jeeszcze wsztyscy są zagłębieni w
pogańskiej herezji, mimo to wyjątkowo trudno będzie trudno znaleźć lud, który ma
bardziej przyjazny sposób życia i gościnności. Miasto jest pełne towarów
wszystkich narodów północy, nie brakuje niczego cennego lub rzadkiego."
Współczesne poszukiwania Winety
a) Winieta, jak to przekazała legenda, zatopiona została przed Koserow ( Foto:
Bałtyk przed Koserow ). Znany świnoujski kronikarz, W.F. Gadebusch tak w swojej
„Kronice wyspy Uznam” tę hipotezę udowadniał:
- Kamienie z Rafy Winieta koło Koserow, które wbudowane zostały w świnoujski
falochron, wykazują ślady obróbki dokonanej niegdyś przez ludzi.
- Wolin oddalony cztery mile od morza, leżący nad zamuloną i zapiaszczoną rzeką,
nie mógł nigdy być wielkim handlowym miastem trzech mórz, jak to określił Adam z
Bremy.
- Ze wszystkich przekazów wynika, że Winieta położona była w pobliżu ujścia Piany.
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Adam z Bremy pisał o krótkiej podróży na wiosłach z Demmin do Winiety, rozumie
się przez Achterwasser ( Scytyjskie Bagna )
- Wspomniane przez Adama z Bremy „trzy morza” mogą zostać tak wyjaśnione, że
Winieta leżała na wysuniętym cyplu przed Damerow stąd tez miała z jednej strony
wiatr, z drugiej spokojne jezioro a na południu „zielone” Achterwasser.
- Historyk David Chyträus w swojej „Chronicon Saxiniae” z XVI wieku, umieszczał
Winietę u brzegów rzeki Piany w pobliżu Damerow.
- Krainą zamieszkałą przez Winetów była wyspa Uznam, podczas gdy Julin na
wyspie Wolin był zasiedlony przez Pomorjanan ( Pomorzan ).
b) Dla Rudolfa Virchow ( ur. W 1921 r. w Sławnie na Pomorzu, patolog, polityk,
twórca patologii komórkowej, współtwórca nowoczesnej antropologii i etnologii ), to
Wolin był przed tysiącem lat bogatym i potężnym miastem, zamieszkałym przez
blisko dziesięć tysięcy mieszkańców. Tenże Virchow był głęboko przekonany, iż
„Winietą jest Wolin !”
Szczeciński archeolog Władysław Filipowiak prowadził nada badania w tym
kierunku. Zebrał on około 50 000 znalezisk popierających tezę Virchow’a
c) Jedna z nowszych hipotez głosi, iż Winieta znajdowała się koło Barth (Goldmann i
Wermusch ). Według tej tezy Piana niegdyś nie wpadała do Zalewu. Stara dolina
Odry prowadziła niegdyś bardziej przez Anklam i Demmin do Barth, a Piana
wpadała do Zatoki Barth.

Legenda Winiety. Część 2.
Mieszkańcy Winiety uprawiali nadzwyczaj wielki handel; ich kramy były
przepełnione najrzadszymi i najbardziej kosztownymi towarami, każdego roku
przybywały tu statki i kupcy ze wszystkich stron z najdalszych nawet zakątków
świata. Dlatego też w mieście znajdowało się nieprzebrane bogactwo, pędzono
niezwykłe luksusowe życie, o którym tylko marzyć można było. Mieszkańcy Winiety
byli tak bogaci, że bramy miasta wykonane były ze spiżu, dzwony zaś ze srebra;
srebro było w mieście tak powszechne, że najbardziej pospolite przedmioty były zeń
wykonane, a dzieci na ulicach bawiły się twardymi talarami. Takie bogactwo, a przy
tym pogańska bezbożność, przywiodły w końcu to piękne i wielkie miasto do zguby.
Gdy jego blask i bogactwo doszły zenitu, zapanowała wśród jego mieszkańców
wielka niezgoda. Każda z wielu różnych narodów, chciał mieć pierwszeństwo przed
innymi, przez co dochodziło często do walk. Jedni zatem wzywali na pomoc
Szwedów inni Duńczyków, a ci, by zdobyć wielkie łupy, ochoczo przybywali, potężne
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miasto Winietę do cna zniszczyli a ogromne jego bogactwa zrabowali. Nastąpić to
miało w czasach panowania wielkiego cesarza Karola.

Inni mówią, iż miasto nie zostało zdobyte przez wrogów, ale upadło w inny sposób.

Nad wyraz bogaci mieszkańcy Winiety już tak pławili się w zbytkach i rozkoszy
wszelkiej, że z czystej rozpusty, nawet ludzkie mięso próbowali jeść. To wywołało
niebywały gniew bogów, którzy zesłali na rozpustne miasto ogromne fale morskie,
które je zatopiły. Następnie zaś nad to zatopione rumowisko, przybywali z wyspy
Gotland na wielu statkach Szwedzi i wydobywali stamtąd nieprzebrane ilości złota,
srebra i cyny, a nawet przepiękny marmur. Odnaleźli także, wydobyli i wywieźli do
Visby na wyspie Gotland spiżowe bramy miejskie. Tam też przeniósł się handel z
Winiety. Miejsce, gdzie niegdyś znajdowało się miasto, można jeszcze dzisiaj
widzieć. Jeśli się mianowicie płynie z Wolgastu Pianą a następnie skieruje się
wzdłuż brzegów wyspy Uznam, w odległości około 2 mil, koło wsi Damerow, przy
spokojnym morzu, w głębinach morskich widzi się wielka ilość kamieni, marmurowe
kolumny i fundamenty. To są gruzy zatopionego miasta Winieta. Dawne małe uliczki
wysypane są kamykami a kamienie wielki ukazują , gdzie były narożniki ulic i gdzie
stały fundamenty domów. Niektóre rumowiska są wielki i wysokie, to były świątynie
i ratusz. Wiele kamieni leży w takim porządku, jak by przygotowane do budowy
nowych domów, gdy miasto ponownie wydobędzie się z głębin morskich. Trudno
określić na jakiej długości rozciągało się miasto, gdyż grunt na pewnej odległości
obsuwa się w morskie głębiny, bruk ulic schodzi w głąb, częściowo porośnięty już
wodorostami, częściowo zasypany piaskiem, staje się niewidoczny. Szerokość
miasta jest jednak ogromna, taka jak Stralsundu czy Rostoku, a może nawet jak
Lubeki. W zatopionym mieście widoczne jest wciąż jeszcze bujne życie. Jeśli woda
jest całkiem spokojna w głębinach widzi się cudowne obrazy. Wielkie postacie w
długich powłóczystych szatach snują się po ulicach. Często siedzą one w złotych
powozach względnie na wielkich czarnych koniach. Czasami czymś zajęci są
ruchliwi, czasami zaś poruszają się powoli, jak w żałobnym kondukcie i nawet widzi
się jak składają trumnę do grobu.

Gdy panuje wieczorna cisza, można usłyszeć srebrne dzwony miasta, dzwoniące na
nieszpory. W wielkanocny ranek, kiedy to nastąpił koniec Winiety, można widzieć
całe miasto, jakim ono niegdyś było. Wychodzi ono z wody jako cień tego miasta
zniszczonego za bezbożność i rozpustę, z wszystkimi domami, kościołami, bramami,
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mostami, powstałymi z ruin. Jeśli jednak nadchodzi noc, względnie sztormowa
pogoda, nie może się do tego rumowiska zbliżyć żaden człowiek czy statek. Każdy
statek zostanie rzucony na skały, gdzie bez szansy na ratunek zostanie rozbity, nikt
z tych kto się tam znajdzie nie ujdzie z życiem z morskich głębin.
Z pobliskiej wioski Loddin prowadzi jeszcze dzisiaj stara droga do tego rumowiska
nazywana jak niegdyś „ drogą do Winiety”. E.R. , fragment ze strony:
http://usedom-wollin.eu/legendarne_miasto_winieta.htm
W literaturze

Przegląd zachodni - Tom 5 - Strona 107
books.google.com/books?id=u00yAQAAIAAJ
1949
Ta interpretacja (WINETA — miasto WENEDÓW) panuje powszechnie od XIV do
XVIII w., nie napotykając na żadną prawie odmienną wykładnię. Po powstaniu
motywu zatopienia pojawia się jeszcze skojarzenie WINETY z WENECJĄ
Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury ... - Tom 6,Część 2 - Strona
472
books.google.com/books?id=iBDvAAAAMAAJ
Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa, Władysław Kowalenko
Wenedowie Wineta, legendarne miasto nad Bałtykiem, wg tradycji pom. zatopione
przez morze wskutek pychy mieszkańców. TJ źródeł podania leży entuzjastyczny
opis Wolina (ob.), przekazany w w. XI przez Adama Bremeńskiego.
Fragments of the history of Western Slavs - Tomy 1-3 - Strona 488
books.google.com/books?isbn=8370633374
Gerard Labuda - 2002
JUMNE, WOLIN, WINETA ITP. Do niedawna toczył się w nauce spór, gdzie należy
zlokalizować wszystkie te miejscowości. Dziś na ogół badacze zgadzają się, że wyżej
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wymienione nazwy oznaczają jedną i tę samą miejscowość położoną na ...
Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury ... - Tom 6,Część 2 - Strona
472
books.google.com/books?id=iBDvAAAAMAAJ
Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa, Władysław Kowalenko
Wenedowie Wineta, legendarne miasto nad Bałtykiem, wg tradycji pom. zatopione
przez morze wskutek pychy mieszkańców. TJ źródeł podania leży entuzjastyczny
opis Wolina (ob.), przekazany w w. XI przez Adama Bremeńskiego. W sto lat ...'
Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego - Tomy 70-71 - Strona 58
books.google.pl/books?id=jLQiAQAAMAAJ
1936
drugie brzmienie przyjmiemy, pośród szczepowych słowiańskich nomenklatur nie
znajdziemy przykładu, który by dziwną tę nazwę przypominał. A. Kunik pod mianem
Awbaba domyślał się pomorskich Kaszubów — wzmianka Masudi'ego o ...
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w., ... - Tomy 1-2 - Strona 55
books.google.pl/books?id=6NZDAAAAYAAJ
Wilhelm Bogusławski - 1887
965, zauważał, że mieszkające na północ- zachód od państwa Mieszka, w błotnistych
miejscowościach, plemię słowiańskie, nazywa się „Awbaba", ma wielkie miasto,
okrążone morzem, z 12 bramami i portem; ma doskonałe urządzenia ...
The Cambridge Medieval History volumes 1-5
books.google.pl/books?id=9lHeh36S8ooC
J.B. Bury
... zupans as a kind of elders just as the other Slav lands have." In 965 Ibrahim ibn
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Iaqub says exactly the same of the "Awbaba" of Wollin dwelling on the Baltic at the
other end of the Slav world, though he does not actually use the word zupan
RTB Polnische Ostseeküste - Strona 122
books.google.com/books?isbn=3770172922
Izabella Gawin, Dieter Schulze - 2010 Wolin/Wollin »lm Die verschlafene Kleinstadt am Südzipfel der Insel Wollin - sie soll
das my- thenumwobene Vineta gewesen sein? »Eine große Stadt am Weltmeer«, so
nannte sie im Jahr 965 der Reisende Ibrahim Ibn Jakub; und 100 Jahre ...
Przegląd zachodni - Tom 10,Wydania 1-8 - Strona 4
books.google.com/books?id=uUwyAQAAIAAJ
1954 Opierali się na nim zwolennicy lokalizacji Wolina gdzie indziej niż nad Dziwną. W
ich pojęciu nieżeglowna dla statków morskich Dziwna nie miała warunków
potrzebnych dla rozwoju wielkiego portu, jakim był Wolin-Wineta. Kolejno w trakcie
.

Opr. A. Fularz na podstawie Wikipedii i źródeł.
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Państwo Szinske, Schinesghe, ok. 991 r.
Ziemie Polski jako lenno Stolicy
Apostolskiej.
Autor: Wieczorna

Dokument Dagome Iudex zadeklarował ówczesne ziemie obecnej Polski jako lenno Stolicy
Apostolskiej [7]. Był to wg źródeł pierwszy tego typu odnotowany przypadek w historii [8]. Na
stronie 150 publikacji Sedlara opisano historię pobierania podatków lennych w Polsce, autor
analizował też stosunek lenny ówczesnej Polski i Stolicy Apostolskiej. Początkowo władca płacił
ten podatek z własnych zasobów, przynajmniej po porozumieniu spisanym w 1038 roku.
Później lenno opłacano narzucając je jako podatek pogłówny całej ludności kraju. W początki
XIII wieku, papiescy poborcy podatkowi przybywali do Polski celem zbierania go. Płatności
były w jakiś sposób nieregularne, papieże musieli ponaglać przy zwłoce. Obalono go w XVII
wieku, wraz z prądami reformacji. Dokumenty z tamtego okresu okazyjnie zawierały
informację iż Polska jest bezpośrednim subjektem Kościoła Rzymskiego" [7, str. 150].
Stolica Państwa Szinske
Publikacja osadzona: mapa rozwoju przestrzennego miasta wówczas zwanego Szinske
Większość autorów polskiej literatury historycznej za pierwszą stolicę czasów Mieszka I uznaje
Gniezno. Wydaje się to nielogiczne:
1) Przeczy temu treść najważniejszych materiałów źródłowych (co dla części historyków nie
jest żadną przeszkodą- zarzucają oni błędy w dokumentach źródłowych). Przeczą temu też
dane ekonomiczne, np. dane na temat zaludnienia poszczególnych miast w tamtym okresie,
albo też badania nad rozwojem ekonomicznym regionów, sugerujące że to właśnie miasta
nadrzeczne lub portowe mogły mieć większe predyspozycje rozwoju polityczanogospodarczego. Dla wielu historyków inne dane w źródłach czy warunki ekonomiczne nie są
żadnymi wskazówkami. Dla przedstawienia skali nadużyć i nieścisłości, podaje się początki
polskiej państwowości na rok 966, chociaż jest to teza nie mająca jakiegokolwiek logicznego
potwierdzenia w źródłach historycznych czy w badaniach nad rozwojem gospodarczym tych
terenów. Tezą tą żyli jednak średniowieczni misjonarze prowadzący kroniki ówcześnie
uzyskującego dominację wyznania, notujący “wyznaniowe” podboje. Uznanie że dany obszar
zyskuje miano państwa gdy jego władca przechodzi na obrządek rzymskokatolicki nie ma
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charakteru naukowego i jest jedynie nadużyciem z czasów XVIII-wiecznych, gdy historiografię
pisano pobieżnie i z określonej perspektywy wyznaniowej. Historia ekonomiczna tych terenów
każe datować powstanie państwowości już znacznie wcześniej.
2) Powstanie wyszukiwarek internetowych. Nieścisłości związane z pierwszym dokumentem
dotyczącym ziem obecnej Polski. “Dagome Iudex”, tłumaczyć można może brakiem
wyszukiwarek internetowych- współczesna analiza danych źródłowych każe ten dokument
odczytywać inaczej.
Tekst Dagome iudex

Fot. Tekst łaciński, cc wikimedia
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Fot. Kopia z Biblioteki Watykańskiej

Item in alio tomo sub Iohanne XV papa Dagome iudex et Ote senatrix et filii eorum: Misicam et
Lambertus – nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII
iudicibus reguntur – leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integro, que vocatur
Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo latere
longum mare, fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in
Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab
ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera
usque in predictam civitatem Schinesghe.[4]
Tłumaczenie polskie
Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, żupan, i Ote, pani i synowie ich
Mieszko i Lambert (nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli Sardos,
ponieważ ci są rządzeni przez czterech “panów”) mieli nadać świętemu Piotrowi w całości
jedno państwo, które zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych
granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza [dalej] granicą Prus aż do
miejsca, które nazywa się Ruś, a granicą Rusi [dalej] ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa
aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi
Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego
państwa Schinesghe.[4]
Identyfikacja jako Gniezno
Niestety, część dawnych historyków wprowadziła do podręczników i nauczania szkolnego inną
interpretację. Według Brygidy Kürbisówny początkowe “Sc” jest błędnie odczytanym “K”.
Oryginalny zapis brzmiałby więc “Kninesne” lub “Khinesghe” [za: Jerzy Dowiat, Metryka
chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s.91]. Prywatnie autorka ta wyróżniała się
głęboką religijnością- być może więc łatwiej jej było uznać siedzibę arcybiskupstwa za siedzibę
władcy.
Schinesghe w dobie wyszukiwarek internetowych
Źródła w epoce wyszukiwarek internetowych każą to widzieć inaczej. Oto źródła które
wyszukałem, sugerują one iż mogła się tu nawet znajdować stolica władcy. Ówczesny Szczecin
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składał się z trzech części: grodu, podgrodzia i portu. Ówczesny Szczecin był znacznie
ludniejszy niż inne miasta na terenie kontrolowanego obszaru. W 967 roku ówczesny władca
przyłączył Pomorze wraz ze Szczecinem do kontrolowanych przez siebie obszarów
Wielkopolski.

Pommersches Jahrbuch für Geschichts- und Alterthumsforschung sowie …, Tom 1, strona 57,
2. Akapit
Stetin (d.i. Gipfelung, das Schloß) Schinske 995 beim ersten Vorkommen d.h.
declivicum also Warpisches zunächst die wendische Unterstadt (S Nicolai Parochie)
Das Rolandslied als Geschichtsquelle und die Entstehung der … – Strona 54
books.google.pl/books?id=kxYVAAAAMAAJ
F. E. Mann – 1912
1o26f., wird nun Stettin die civitas S’chinske und Szinske genannt.
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wg: Baltische Studien: pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte : 1872 - Strona 9,
books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ
Die zu Stettin gehörenden können der Theil der Werizane (Stromanwohner)
gewesen sein. der nicht mit den andern zum Jiadrabunde trat. was zwischen *900
und 920 geschehen sein muß. Oder Schinske ist nicht bloß Name der Stadt.
Toponimia wg polskich źródeł
Pierwotna nazwa Szczecina jest słowiańskiego pochodzenia. Dokumenty pisane
zachowane ze średniowiecza są stosunkowo nieliczne i trudno z nich wyciągnąć
konkretne wnioski. Dawniej panowało przekonanie, że nazwa miasta pochodzi od
szczeciny. Inni wywodzili ją od słowa ściek (ponieważ wody odrzańskie w tym
rejonie bardzo powoli „ściekają” ku Bałtykowi). Nowsze badania postawiły jeszcze
dalsze przypuszczenia, że gród szczeciński otrzymał swą nazwę od szczytu, na
którym się wznosił. Stare kroniki wspominają, iż miasto znajdowało się na trzech
wzgórzach. Od tych szczytów powstała pierwsza nazwa Szczytno. Marian Gumowski
na podstawie badań przeprowadzonych na starych pieczęciach miejskich uważał, iż
pierwotna nazwa miasta brzmiała Szczycin.
Na przestrzeni wieków Szczecin wielokrotnie zmieniał nazwy. Najstarsza wzmianka
wymieniająca nazwę Stetinum pochodzi z 1133, w 1188 Stetyn, w 1251 Stityn a
także Stitinum, Stytin, Stiltin i Szczeticinice
wg http://szczecin.polskiemiasta.info/toponimia
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wg
http://books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA9&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U1V1w8E60F-QfpMgxn-SEtkSjLcA&ci=75%2C192%2C764%2C321&edge=0

Dalsza literatura:
Die Städte der Provinz Pommern: Abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden, von Gustav
Kratz (strona xxi)
BELCHNEROWSKA ALEKSANDRA, Toponimia miasta Szczecina, Uniwersytet Szczeciński.
[Wyd.2 uzup.]. Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 1988. – Na okł. r.wyd.: 1987808.4-311(438.251)

Dagome iudex - znaczenie
Dokument ten to incipit pochodzącego z końca XI wieku regestu kopii dokumentu donacyjnego
władcy identyfikowanego z księciem Polski Mieszkiem I, darowującego państwo, nazwane w
dokumencie „państwem gnieźnieńskim”, w opiekę, lub w feudalne lenno, por [7], Stolicy
Apostolskiej. Dokument, na którym oparł się kopista sporządzony został prawdopodobnie w
kancelarii wystawcy w państwie Szinske (możliwe jest również, że powstał w Quedlinburgu lub
w Rzymie) około 991 roku.
Treść i znaczenie dokumentu
Identyfikacja tytułu Iudex
Wg wielu analiz dawnych dokumentów, tytuł iudex jest jednoznacznie indentyfikowany z tytułem
żupana. Tytuł ten był szczególnie rozpowszechniony na Bałkanach i wśród Słowian południowych, ale mógł być on
też pozostałością po wcześniejszej organizacji państwowej- np. struktur organizacyjnych Rzeszy króla Samo. Autor
Wasilewski w 1963 r. opublikował analizę w której dowodzi że tytuł ten był tytułem władcy na obszarach objętych
wpływami bizantyjskimi. Przy

czym sam tytuł iudex nie budzi zastrzeżeń, jest bardzo dobrze znany,

przede wszystkim na gruncie włoskim, a zwłaszcza w Rzymie. Iudices nazywano w pierwszym
rzędzie książąt i hrabiów, z Włoch przeniknął i upowszechnił się w Niemczech, gdzie określał
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panów feudalnych, optymatów, ale nie suwerennych władców. Nie oznacza to, że tytuł ten
musiał odzwierciedlać zależności Mieszka od cesarstwa, gdyż dokument ten wyrażał punkt
widzenia papieski. Przez iudex tłumaczono też greckie archon/ἄρχων. W Bizancjum archontami
nazywano optymatów, czyli tę samą grupę, którą na zachodzie określano iudices, ale również
obcych władców np. książąt kijowskich, władców węgierskich i pieczyńskich. Jeżeli dokument
był pisany w Polsce, a nie w Rzymie, to świadczy to o tym, że prawdopodobnie pisano go w
obecności i częściowo pod dyktando wysłannika papieskiego – ponieważ użycie terminu rex
(król) było wykluczone, a dux (książę) mogło uchodzić za zbyt skromne. Tytuł senatrix jest
analogiczny, bowiem senatores byli objęci pojęciem iudices. Jednak wg Przemysława
Wiszniewskiego użycie tytułu senatrix (znanego z praktyki napisów epitafijnych w Rzymie w XIXII wieku, gdzie przydawany był zwyczajowo dostojnym małżonkom rzymskich arystokratów,
niezależnie od godności sprawowanej przez ich małżonków) zamiast iudicissa może świadczyć
o tym, że autor mógł chcieć oddać (w znanej sobie terminologii) różnicę, a nie podobieństwo
statusu obu wystawców dokumentu. Więcej: Henryk Łowmiański,Imię chrzestne Mieszka I [w:]
Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań, 1986, s.314;
Przemysław Wiszniewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do
około 1138 roku), Wrocław 2008, s.45
Dagome
1)Dagome, mogło znaczyć Król Wendów[2].
2)Określenie to jest identyfikowane nie tylko jako odnoszącew się do wariantów imienia władcy:
3) odnoszące się do Tracki, mogło oznaczać trackiego żupana. W szczególności mogło się
odnosić do Słowian zamieszkujących Trację.
4) mogło się odnosić do "Przywódcy pogan", przy czym termin Dagone miał właśnie odnosić się
do trackich pogan i być genewrycznym terminem na określenie pogańskich Słowian w Tracji.
Opisują o tym Ivo Vukčević oraz [6].

Rex Germanorum, Populos Sclavorum: An Inquiry Into the Origin & ... - Strona 74 ,
books.google.pl/books?isbn=0970931964 - Ivo Vukčević - 2001

Later, he believes, in the Christian era, Dagon was a generic term for pagans, for pagan Slavs in Dacia,
for pagan Serbs who later settled in Poland, where Kunstmann finds traces of Dagon {Dagome-iudexRegeste) in late 1 0th century Polish ...

"puto autem Sardos fuisse"

Ręczny dopisek na niektórych kopiach tego dokumentu "puto Sardos fuisse" lub "puto autem
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Sardos fuisse" jest rozumiany przez badaczy [6] jako odwołanie do trackiego ludu Sardoi,
rozmieszczonego w okolicach dzisiejszej Bułgarii.
Inne wytłumaczenia
W tym dokumencie, spisanym po łacinie, 4 wystawców oddaje swoje państwo jako lenno Stolicy
Apostolskiej [7]. Motywy podjęcia tej decyzji nie są dokładnie znane z uwagi na skąpe źródła.
Spośród wielu tez, najbardziej zasługującą na uwagę jest teoria czyniąca z Dagome iudex
element walki o niezależność diecezji poznańskiej od arcybiskupstwa w Magdeburgu. Ślady
walki o ten obszar kościelny widać choćby w kronice biskupa merseburskiego Thietmara. Pod
datą 968 kronikarz ten zapisuje zależność poznańskiego Jordana od Magdeburga. Zapisek ten
obfituje jednak w błędy merytoryczne i uznaje się go powszechnie za stronniczy. Identycznie,
władzę Magdeburga nad Poznaniem chcieli utrzymywać tamtejsi hierarchowie kościelni,
poprzez fałszowane dokumenty cesarskie. Inna, równie popularna teza, utrzymuje, że Dagome
iudex stara się zabezpieczyć prawa do tronu dla synów Mieszka I, którzy zostali zrodzeni z
Ody. Zagadkowe jest tu jednak odwołanie się do papieża – w tamtych czasach wpływy
biskupów Rzymu na politykę Europy były znikome.
Niestety enigmatyczność podjętej w dokumencie decyzji jest nierozwiązywalna, ponieważ oryginalny dokument nie
zachował się do naszych czasów. Najstarszy znany regest pochodzi z roku 1099. Jest bardzo dokładną kopią tekstu
zapisanego przez kardynałaDeusdedita w znanym dziele Collectio Canonum. Księga ta w oryginale powstała około
1087. Kardynał Deusdedit nie zdawał sobie sprawy, że tekst odnosi się do Polski i podejrzewał, że jego
sygnatariuszem są władcy Sardos (“puto

autem Sardos fuisse“), do czego skłoniło go wymienienie aż 4

wystawców. Nosili oni także podobne jak tam tytuły: iudex i senatrix. Jak w większości przypadków dla
Deusdedita liczyła się sama czynność a nie osoby i obszary biorące w niej udział; Dagome iudex było dla niego
jedynie dowodem na możliwość przyjmowania przez papiestwo takich donacji.

Z dokumentem tym wiążą się również inne problemy badawcze. Nie jest jasne, dlaczego
Mieszko I występuje tam jako sędzia Dagome (“Dagome iudex”)[a]. Dochodzą do tego także
rozbieżności, które tworzą różnice pomiędzy kopiami regestu: jedne lekcje podają imię
Dagome, inne Dagone. Teoria o Dagome wiąże się wyłącznie z oddaniem pierwszeństwa lekcji
starszej (Dagone występuje w kopiach późniejszych). Stąd też na przełomie XIX i XX wieku
było popularne, a obecnie całkowicie odrzucone, nieco fantastyczne przypuszczenie, że
“Dagome iudex” to przekręcony przez kopistę/skrybę piszącego pod dyktando “Ego Mesco dux
” – “Ja, książę Mieszko”, co odpowiadałoby formułom typowym dla tego typu dokumentów
(przeczy temu choćby treść samego dokumentu, który we wszystkich odpisach, notuje imię
syna Mieszka o tym samym imieniu zawsze jako Misica, nigdy jako Mesco). Funkcjonuje
również hipoteza, iż Dagome to ligatura imienia Dagobert (które władca miałby przyjąć na
chrzcie) i Mieszko (Dagome jako połączenie Dagobert oraz Mesco); przykładem mogą tu być
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pierwsi władcy Węgier, którzy występowali w dokumentach po chrzcie już pod nowymi
imionami. Jednak nie jest pewne dlaczego imię miałoby być właśnie takie, wśród Piastów
niepopularne. Istnieją hipotezy używające imienia występującego w regeście za dowód
skandynawskiego pochodzenia Mieszka I. Według teorii Jerzego Dowiata z 1961[2], Dagome to
zapisane w łacinie słowiańskie imię Dygoma (lub Dzigoma) występujące m.in. w Bulli
gnieźnieńskiej – mogło to być pierwotne imię władcy, natomiast imieniem chrześcijańskim było
łacińskie Michał, zdrobnione w X w. na Miszka (Miszko, Miszek)[3], a wskrzeszone w XII w. w
postaci Mieszko (Mieszek). Słabym punktem tej hipotezy jest użycie pogańskiego imienia
księcia w liście skierowanym do papieża.
Dagome iudex jest, mimo to, bardzo ważnym źródłem geograficznym wczesnych dziejów
Polski, choć oczywiście w związku z intencjami Deusdedita nazwy miejscowości tam
występujące mogły zostać zniekształcone, stwarzając badaczom duże problemy (np. Schinesghe
i Alemure). Istnieją także różnice pomiędzy poszczególnymi kopiami regestu (wymienione
niżej). Uważa się, że wszystkie wymienione punkty w regeście oznaczają raczej nazwy
terytoriów, a nie szczegółowych miejsc. Tym samym uważa się Craccoa za ziemię krakowską a
nie miasto. Podobnie odnosi się do nazwy Alemure, którą to badacze skłonni są raczej
zakwalifikować jako Morawy, a nie Ołomuniec czy inne miasta.
Granice państwa Szinske
Punkty odniesienia, przy pomocy których można nakreślić granice państwa Szinske:
Schinesghe/Schniesghee/Schignesne/Schniesche/Schinesne/Schinesgne (Szczecin wg
części autorów, wg podobieństwa nazw Szinske i Schinesghe, ale też: Gniezno, wg
Stanisława Rosponda na podstawie analizy językowej, a wbrew geograficznej logiki
dokumentu);
Morze Bałtyckie prawdopodobnie na części gdańskiej (longum mare), lub Pomorze, gdyż
nawet obecnie w językach romańskich termin “longum” dodany przed nazwą zbiornika
wodnego oznacza tereny położone przed nim.
Prusy (Bruzze/Pruzze/Przze);
Nieznane dziś wczesnośredniowieczne państwo na wschód bądź południe od Prus,
szeroko opisywane w źródłach, ale nie zlokalizowane (Russe/Russae);
Kraków (Craccoa/Raccoa/Graccoa/Cracoa);
rzeka Odra (flumen Oddera/Oddere);
Alemure (Ołomuniec Morawski lub Morawy lub Oława);
Milze/Mulze – ziemia Milczan (plemię łużyckie z grodem Budziszynem), tzw. Milsko.
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Przypisy
1. ↑ Prawdopodobnie, według Galla Anonima, miał to także uczynić książę Bolesław
Krzywousty. Podczas węgierskiej pielgrzymki (1113), jak podaje Gall Anonim w swojej
Kronice – (…) mimo że sprawował rządy nie nad jakimś księstwem, lecz nad wspaniałym
królestwem i że niepewny był pokoju, ze strony różnych wrogich chrześcijańskich i
pogańskich ludów, to jednak powierzył siebie i swe królestwo w obronę potędze Bożej
(…). Wzmianka dość interesująca. Oddanie pod opiekę stolicy apostolskiej ziem
przynależnych księciu (podobnie jak w regestrze Dagome iudex), nie doczekała się
szerszego zainteresowania mediewistyki polskiej. Gall Anonim:Kronika polska. Wrocław:
2003, s. 159. ISBN 83-04-04610-5.
2. ↑ Jerzy Dowiat, Metryka chrztu Mieszka i jej geneza, Warszawa 1961
3. ↑ Rocznik świętokrzyski dawny, podaje pisownię Mysko, Widukind z Korbei pisze Misaca,
Thietmar z Merseburga Miseco, Dagome iudex podaje Misica
4. ↑ 4,0 4,1 Wersja według tzw. redakcji D. Por. np. Gerard Labuda: Słowiańszczyzna
starożytna i wczesnośredniowieczna : antologia tekstów źródłowych. Poznań:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk & Wydawnictwo Sorus, 1999,
s. 159–161. ISBN 83-7063-231-9.
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Co wiemy o dawnym Gdańsku?
Autor: Wieczorna

Ewaryst Kuropatnicki opisuje powstanie miasta Gdańsk- wówczas noszące rzekomo nazwę
Gittonium.
700 lat myśli polskiej: Okres saski 1700-1763 - Strona 533
books.google.pl/books?isbn=838763252X
Marian Skrzypek - 2000 -

Berigus, król Gotów, którzy przybyli ze Skandynawii, przepłynął Morze Bałtyckie,
wylądował przy ujściu Wisły, zaczął niepokoić Wandalów, a odepchnąwszy ich
założył fundamenty pod Gdańsk zwany ongiś od swego narodu Gittonium.
Ze względu na zmiany linii brzegowej, nawet jeśli to miasto istniało, znalazłoby się pod wodą,
podobnie jak port z czasów przedkatolickich w Pucku.
Badania współczesne

Wypisy z Estonian Journal of Archeology:
Osada w miejscach Ratusz, Długi Targ: Andrzej Zbierski odkrył tam osadę z okresu 800-900
r.n.e.
Osada była interpretowana jako port i osada handlowa.
Port państwa plemiennego: od 800 do 900
Fort na wzgórzu kolo ratusza- od 900 r.n.e.
Fort na wzgórzu koło rzeki Mołtawa- od ok. 980 r.n.e.
opr. Adam Fularz, ilustracja: Panorama Gdańska "Dantzigt" Georg Braun, Frans Hogenberg
"Civitates Orbis Terrarum" 1575
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Podróż Wulfstana do ujścia Wisły (rok 890
n.e.). Kraj Sysyle.
Autor: Wieczorna

Wulfstan
Wulfstan to podróżnik, prawdopodobnie anglosaski, który ok. roku 890 odbył żeglugę z Hedeby
na Półwyspie Jutlandzkim (dzisiejsza Dania) w kierunku wschodnim, wzdłuż południowego
wybrzeża Bałtyku, w celu zebrania informacji geograficznych na temat ziem nadbałtyckich. Po
siedmiu dniach żeglugi Wulfstan dotarł do ziem zamieszkanych przez Estów (Prusów) oraz do
portu Truso położonego nad jeziorem Druzno.
Następstwem podróży było opisanie podróży przez podróżnika, wraz z dokładnym opisem
osady Truso i niektórych zwyczajów Estów. Król Wesseksu Alfred Wielki zawarł relację
Wulfstana z tej podróży, gdy uzupełniał dzieło późnorzymskiego historyka Pawła Orozjusza
Historia przeciw poganom opisem ziem Europy Północnej. Fragment opisu podróży z relacji
Wulfstana, z wzmianką o Polsce znajduje się w podróżach Othera i Wulfstana wydanych w
"Hermesie" Alfreda

.

Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=bG1bAAAAQAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA188&img=1&zoom=3&sig=
ACfU3U2FNmBdWjykPNvcd3tcL48gZegKFg&ci=104%2C1103%2C786
%2C325&edge=0

Tłumaczenie pierwsze
Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=bG1bAAAAQAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA189&img=1&zoom=3&sig=
ACfU3U1QbVlHJodEy1e_Rdarpgi6k7dPaQ&ci=57%2C130%2C883%2
C367&edge=0

wg Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał Wiszniewski
Inne tłumaczenie
Wulfstan (...) wyruszył z Haede [duńskie Hedeby], że przybył do Truso w siedem dni
i nocy: A Słowiańszczyznę [dosłownie "kraj Wenedów"] mieliśmy aż do ujścia Wisły
przez cały czas po prawej stronie. Wisła ta jest wielką rzeką i przez to dzieli Witland
i kraj Słowian ["Wenedów"]. A Witland należy do Estów [chodzi o ludy bałtyjskie]. A
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taż Wisła wypływa z ziemi Słowian i spływa do Zalewu Estyjskiego [dosłownie
"Morze Estyjskie"], a ten Zalew Estyjski jest co najmniej piętnaście mil szeroki. Od
wschodu spływa tutaj do Zalewu Estyjskiego rzeka Ilfing [czyli rzeka "Elbląg"] - z
tego jeziora nad którego brzegiem stoi Truso [jezioro Druzno]. I schodzą się tutaj w
Zalewie Estyjskim na wschodzie rzeka Ilfing z kraju Estów i na południu rzeka Wisła
z kraju Słowian. Tutaj zaś Wisła zabiera rzece Ilfing jej nazwę i spływa z tego
zalewu do morza na północnym zachodzie. I dlatego nazywa się Wisłoujście. (...)
(Przekład G. Labuda, Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny,
Warszawa 1961)
Od lat 30. XIX w. trwały spory o miejsce, w którym niegdyś istniała legendarna osada. Dopiero
w 1982 roku, udało się odnaleźć ślady osady. Dokonał tego dr Marek Jagodziński, archeolog
Muzeum w Elblągu.

Opr. A. Fulasrz na podst. Wikipedia, Ilustracja: Prusy, Ortelius, 1595 (1609/1612) Prusy,
Ortelius, 1595 (1609/1612)
Przypisy
Marek Jagodziński: Truso. pradzieje.pl. [dostęp 2013-06-18].
Andrzej Markert. Truso – zaginiony port. „Sprawy Nauki”. Nr 12/2004, 2004-12-22. Biuletyn
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Marek Franciszek Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, przedm. Maria
Kasprzycka; posł. Władysław Duczko; tł. Urszula Chybowska; Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Elblągu, Wydawnictwo Tekst, Elbląg-Bydgoszcz 2010 ISBN 978-83-7208-208-4
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Wysław, Wyszesław: ostatni pogański
książę Wiślanii (ok. 880 n.e.)
Autor: Wieczorna

Co wiemy o Wysławie, księciu królestwa Lechitarum? Na imię miał Wysz, Wysław, Wyszesław,
rządził około roku 880. Był księciem pogańskim, "silnym wielce", wg opisów z czasów mu
współczesnych. Stworzył silne państwo pogańskie ze stolicą w Wiślicy, będąc księciem, jak
określił kronikarz Bogufał II, królestwa Lechitarum. Został odsunięty od władzy.
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Gostomysł, ostatni król związku
obodryckiego (zm. 844 n.e.)
Autor: Wieczorna

Gostomysł (Goztomuizli, Gotzomuizli, Gozzomiul, Gozzomuil, Gestimulus) to zm. w 844 r.n.e.
król, kniaź kniaziów, książę zwierzchni słowiańskiego plemienia Obodrzyców i całego związku
obodryckiego.

Rys. Rycerstwo w czasach Karolingów, wg Psalterium Aureum, St. Gallen, Stiftsbibliothek,
Cod. 22, saec. IXex, S. 140 , cc wikimedia
Życiorys
Gostomysł zamierzał osiągnąć niezależność w stosunku do państwa króla Franków
Wschodnich, Ludwika Niemca. Zginął podczas wielkiej wyprawy karnej władcy na ziemię
Obodrytów w 844 roku. Po jego śmierci państwo obodryckie zostało podzielone na cztery
księstwa plemienne: Wagrów, Połabian, Obodrzyców i Warnów. Wymieniony w roczniku
ksantenskim i kronikach z Fuldy. W oryginalnych tekstów łacińskich imię zmarłego przywódcy
zapisano: Gestimus, Gestimulus.
Późniejsza legenda
Władca o tym imieniu po raz pierwszy pojawił się w źródłach rosyjskich w XV wieku. Według
pochodzącego z początku XVI wieku Posłania mnicha Spirydona Gostomysł w 842 roku miał
zaprosić Ruryka do objęcia władzy w Nowogrodzie.
opr. Adam Fularz
Bibliografia
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Zagadkowy Vratislaus, władca południowej
Polski ok. 892 r.
Autor: Wieczorna

Wratysław I (ur. ok. 888 zm. 13 lutego 921) to książę czeski od 915, określony także w
poniższym źródle jako władca południowej Polski, z dynastii Przemyślidów. Był synem
Borzywoja i Ludmiły, młodszym bratem Spitygniewa I. Kronikarz Szymon de Kéza w Gesta
Hungarorum podaje, że Wratysław I zginął w walce w czasie najazdu Węgrów na Czechy i
Morawy. W 906 lub 907 roku poślubił Drahomirę, księżniczkę stodorańską. Z tego małżeństwa
pochodzili: Wacław I Święty, Bolesław I Srogi, Spitygniew, władcy zmarły młodo 4 córki.
Nie wiemy czy chodzi o tego Wracisława, czy o innego, przy wzmiance określającego go jako
władcę południowej Polski ok r. 892. Miał on być synem innego władcy, Kocela.

Biblioteka Ossolińskich, Band 9 str. 12
opr. A. Fularz na podst. Wikipedii
Ilustracja:Niedersachsen Moll, Herman, By H. Moll Geographer. London, Th. Bowles and John
Bowles
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Opis sekretarza ambasadora kalifa
Bagdadu z podróży do krajów Słowian (ok.
921 n.e.)
Autor: Wieczorna

Spotkałem Rusów, gdy ci w podróżach handlowych dotarli tam i osiedli nad rzeką
Atul. Nie widziałem ludu o bardziej wyrośniętych kończynach niż oni. Są wysocy jak
palma daktylowa i mają zaróżowioną twarz. Nie noszą qurtaq ani też kaftanów. Lecz
ich mężczyźni noszą ubranie, co okrywa połowę ciała, podczas gdy druga ręka
swobodnie wystaje z niego.

Obraz. Przez przewłokę, malował Nicolas Roerich, cc wikimedia
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Każdy z nich nosi topór, miecz i nóż, i nigdy nie odkłada ich na bok.
Ich miecze są szerokie i płaskie, i żłobione według frankijskiego wzoru. Od
koniuszków palców po szyję każdy z nich ma kolekcję drzew, figur i tym podobnych.
Każda z ich kobiet nosi na piersi pojemnik, co jest sztywno
umocowany, wykonany z żelaza, srebra, miedzi lub złota, wszystko zależnie od
wielkości i wartości majątku męża. Na każdym pojemniku jest pierścień, w którym
siedzi nóż, również umocowany na piersi. Na szyi noszą one naszyjniki ze złota i
srebra. Kiedy mężczyzna ma 10 tysięcy dirhamów, robi on jeden naszyjnik dla swej
żony. Kiedy ma dwadzieścia tysięcy dirhamów, robi on dwa naszyjniki. W ten sposób
otrzymuje żona jeden naszyjnik na każde dziesięć tysięcy dirhamów, o które wzrasta
majątek męża. W ten sposób mają niektóre wiele naszyjników na szyi. Najbardziej
ulubione ozdoby to zielone szklane perły z piasku, które są na statkach. Robią wiele,
by je dostać i dają jeden dirham za perłę i nanizują perły razem robiąc naszyjniki dla
swych kobiet.
Są oni najplugawszymi stworzeniami Allaha. Nie myją się po sraniu
ani sikaniu, ani nie myją się po stosunku seksualnym. Nie myją także rąk po
jedzeniu. Tak, są jak zabłąkane osły. Przybywają z ich kraju i dobijają do brzegów
Atul, co jest wielką rzeką, i na jej brzegu budują duże domy z drewna. W jednym
domu zbiera się 10 lub 20 osób, mniej lub więcej. Każdy z nich ma ławę, na której
siedzi on i razem z nim siedzą te piękne dziewczyny, które są przeznaczone dla
kupców. I ma on stosunek ze swoją dziewczyną, kiedy jego towarzysze patrzą na
niego. I zdarza się często, że wszyscy są zajęci tym samym na oczach innych, a
przychodzi tam kupiec, by nabyć dziewczynę od jednego z nich. Spotyka go więc
kupiec, gdy ten ma właśnie z nią stosunek, ale nie puszcza jej on, zanim nie dopnie
swego.
Myją oni codziennie swe twarze i głowy w wodzie, co jest tak brudna i
zanieczyszczona, jak tylko możliwe. Odbywa się to w ten sposób: codziennie
przychodzi wcześnie z rana dziewczyna i ma ze sobą miskę z wodą. Podaje ona to
swemu panu, który myje w tym swoje ręce, twarz i włosy, myje je i wyczesuje do
naczynia. Następnie czyści nos i spluwa do tego. Nie znajdzie się więcej brudu,
którego by nie spłukano do wody. Kiedy jest gotów z tym, co jest niezbędne, niesie
dziewczyna miskę do następnego, a ten robi to samo, co jego towarzysz wcześniej.
Dziewczyna nie ustaje, zanim nie obsłuży w ten sposób wszystkich w domu, a
wszyscy czyszczą nos, spluwają i myją twarz, i włosy w tym naczyniu.
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Jak tylko ich statki przybyły na kotwicowisko, zszedł każdy z nich na
ląd, zabierając ze sobą chleb, mięso, cebulę, mleko, nabidh i udał się ku
wzniesionej, wysokiej drewnianej statui, która ma twarz jak twarz ludzka. Wokół
niej są małe figurki, za nimi wysokie słupy wbite w ziemię. Idzie więc on do tej dużej
figury, rzuca się na ziemię i mówi: ”O Panie mój, przebyłem długą drogę z tylu to a
tylu dziewczynami, i z tyle to a tyle skór sobolowych – tu wylicza wszystkie towary,
jakie przywiózł ze sobą – przychodzę tu teraz do Ciebie z tymi dary ofiarnymi.”
Następnie kładzie on to, co miał ze sobą, przed statuą. ”Pragnę, abyś znalazł mi
kupca, co ma wiele dinarów i dirhamów, i co kupi ode mnie tak, jak ja bym chciał, i
co nie targuje się.” I następnie odchodzi. A jeżeli handel idzie niespiesznie i
przeciąga się w czasie, wraca on znowu z jednym lub dwoma darami ofiarnymi.
Jeżeli jego plany nie spełniają się, przynosi on po jednym darze dla każdej z tych
małych figur i prosi je o wstawiennictwo, mówiąc: ”Te są naszego Pana żony, córki i
synowie.” Więc zanosi błagania od figurki do figurki, modli się do każdej uniżenie i
prosi o wstawiennictwo. Często handel idzie dobrze i udaje mu się wszystko
sprzedać. Wtedy mówi on: ”Mój Pan spełnił moje prośby, teraz jest moim
obowiązkiem odwdzięczyć mu się.” Idzie więc do kilku owiec lub krowy i zabija je.
Część mięsa rozdaje, resztę niesie i rzuca pomiędzy tą dużą statuą a małymi, co są
wokół niej. Głowę krowy i owiec nadziewa on na słupy, które wbite są w ziemię. A
gdy nadchodzi noc, przychodzą psy i jedzą to wszystko. Ten, co składał ofiarę,
mówi: ”Najwyraźniej Pan jest zadowolony ze mnie i zjadł me ofiary.”
Jeżeli jeden z nich zachoruje, stawiają dla niego namiot w pewnym
oddaleniu. Kładą oni go w nim i dają mu trochę chleba i wody ze sobą. Ale nie
zbliżają się do niego i nie rozmawiają też z nim. Więc nie odwiedzają go ani razu w
czasie całej choroby, zwłaszcza, jeżeli jest to ktoś mało ważny lub niewolnik. Gdy
wyzdrowieje i podniesie się, idzie on z powrotem do nich. A jeżeli umrze, palą jego
ciało. Lecz jeżeli był niewolnikiem, pozostawiają jego ciało, tak że psy i kruki zjadają
go. Kiedy złapią złodzieja lub rozbójnika, idą z nim do wysokiego i rozłożystego
drzewa, wiążą solidną linę wokół jego szyi i wieszają go tam, gdzie pozostaje do
czasu aż rozpadnie się na wietrze.
Często opowiadano mi, że oni, gdy umarł ich wódz, podejmowali się
różnych czynności, z których spalenie ciała było najmniejszym z zadań. Dlatego
byłem bardzo zainteresowany, żeby to zobaczyć. Tak więc usłyszałem pewnego
dnia, że jeden poważany człowiek u nich zmarł. Złożyli go do grobu i trzymali go
pod przykryciem przez dziesięć dni, aż byli gotowi z krojeniem i szyciem szat dla
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niego. Tak to się odbywa: dla ubogiego robią małą łódź i kładą go do niej i spalają
to. Lecz gdy dotyczy to bogatego, to zbierają jego majątek i dzielą go na trzy części:
jedna trzecia idzie dla jego rodziny, za jedną trzecią robią szaty dla niego, a za
jedną trzecią robią nabidh, który piją w ten dzień, kiedy jego niewolnica zabija się i
zostaje spalona razem ze swym panem. Oni są mianowicie całkowicie zależni od
nabidhu, i wtenczas piją go dzień i noc. Często się zdarza, że ktoś z nich umiera z
kubkiem w ręku.
Kiedy umiera któryś z ich wodzów, pyta się rodzina jego niewolników i służby: ”Kto
z was chce umrzeć razem z nim?” Wtedy odpowiada jeden z nich: ”Ja”. I gdy
zainteresowany powiedział to, jest on zmuszony to uczynić, gdyż nie ma prawa się
wycofać. Gdyby żałował swej decyzji, nie byłoby mu to przyzwolone. Większość,
która to czyni, to są niewolnice.
Gdy więc zmarł ten człowiek, o którym wspomniałem wcześniej,
powiedzieli oni do jego niewolnic: ”Która zechce umrzeć razem z nim?” Jedna z nich
powiedziała: ”Ja”. Dwie inne niewolnice otrzymały za zadanie opiekować się nią i
być z nią, gdziekolwiek by się nie udała, tak że nawet myły często jej stopy
własnymi rękoma. Zajęli się też jego sprawami, krojeniem jego szat i
doprowadzeniem wszystkiego do gotowości, podczas gdy niewolnica całymi dniami
piła i śpiewała w zadowoleniu, co wyobrażać miało nadchodzące szczęście.
Kiedy nadszedł ten dzień, kiedy on i jego niewolnica mieli zostać
spaleni, udałem się nad rzekę, gdzie stał jego statek. Ten był wyciągnięty na brzeg i
zrobiono cztery podpory z pni brzozy i innego drzewa. Oprócz tego wokół podpór
zbudowano coś, co przypominało wielki magazyn z drewna. Na koniec wciągnięto
powoli statek i ulokowano na tej drewnianej konstrukcji, I zaczęli ludzie przychodzić
i odchodzić, i rozmawiać ze sobą w języku, którego nie rozumiałem, podczas gdy
zmarły leżał jeszcze w swoim grobie, jako że nie był jeszcze wyjęty z niego. I
przyszli tam z ławą, którą ustawili na łodzi i przykryli ją dywanami z bizantyjskiego
jedwabiu i poduszkami z bizantyjskiego jedwabiu.
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Pogrzeb wodza Rus, malował H. Siemieradzki, 1883

Następnie przyszła stara kobieta, zwana aniołem śmierci i rozpostarła
te dywany, które wspomniałem, na ławie. Ona odpowiadała za szycie stroju i
przygotowanie zmarłego. Ona jest też tą, która zabija dziewczyny. Widziałem, że
była starą wiedźmą, grubą i ponurego wyglądu.
Kiedy przyszli do jego grobu, zdjęli ziemię z drewnianej przykrywy i
usunęli samą przykrywę. I zdjęli ubranie, które miał zmarły na sobie w chwili
śmierci. Zauważyłem, że jego ciało zrobiło się czarne od zimna ziemi. Do grobu
[wcześniej] złożono razem ze zmarłym jego nabidh, owoce i instrument muzyczny. I
to wszystko [teraz] wyjęli. Zmarły o dziwo nie śmierdział i nie było innych zmian
poza kolorem skóry. I nałożyli mu spodenki, spodnie, długie buty, kurtkę i jedwabny
kaftan ze złotymi guzikami, na głowę włożono mu jedwabną czapkę z sobolowym

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.86
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 351
futrem, i wniesiono do tego namiotu, który ustawiono na statku i usadzono na
dywanach, i podparto go poduszkami. Następnie przyszli z nabidhem, owocami i
pachnącymi roślinami, które ułożyli wokół zmarłego. Dalej przyszli z chlebem,
mięsem i cebulą, które rzucili przed niego. Następnie przynieśli psa, przerżnęli go
na połowę i rzucili na statek. Potem przyszli z całą jego bronią i ułożyli obok niego. I
wzięli dwa konie i pozwolili im biegać, aż do spocenia się. Następnie porąbali je na
kawałki mieczem i wrzucili mięso na statek. Następnie przyprowadzili dwie krowy.
Je też porąbali na kawałki i rzucili na statek. I przyszli z kogutem i kurą, zabili je i
rzucili na statek. Niewolnica, która chciała być zabitą, krążyła wokół; zachodziła do
namiotów od jednego do drugiego, i właściciel miał stosunek z nią, po którym
mówił: ”Powiedz swemu panu: uczyniłem to tylko z miłości do ciebie”.
Gdy nadeszło piątkowe popołudnie, powiedli niewolnicę ku czemuś, co
zrobili w kształcie framugi bramy. I postawiła swe stopy na rękach mężczyzn [którzy
ją unieśli] i znalazła się tak wysoko, że przewyższała tę bramę, i powiedziała coś w
swym języku. Następnie opuścili ją na dół; lecz unieśli ją znowu jeszcze raz i zrobiła
to samo co poprzednim razem. Następnie opuścili ją na dół i unieśli ją po raz trzeci,
i uczyniła ona to co za pierwszym razem. I podali jej kurę, i odcięła ona jej głowę, i
rzuciła nią; wzięli oni kurę i rzucili na statek.
I spytałem tłumacza, co ona robiła. On odpowiedział: ”Za pierwszym
razem, gdy unieśli ją, powiedziała: Patrzcie! Widzę mojego ojca i moją matkę. Za
drugim razem powiedziała: Patrzcie! Widzę siedzących wszystkich moich zmarłych
krewnych. Za trzecim razem powiedziała:Patrzcie! Widzę mojego pana siedzącego
w raju, a raj jest piękny i zielony, a razem z nim są mężczyzni i młodzi chłopcy; on
przywołuje mnie. Pozwólcie mi iść do niego!” I poszli z nią ku statkowi. Zdjęła
następnie dwie bransolety, które nosiła i dała je tej starej kobiecie, którą zwą
aniołem śmierci, a która była tą, która miała ją zabić. I zdjęła dwie bransolety, które
nosiła na kostkach nóg i dała dwóm dziewczynom, które służyły jej, a które były
córkami tej starej kobiety, co była znana jako anioł śmierci. Następnie wprowadzili
ją na statek, lecz nie pozwolili jej wejść do namiotu. I przyszli mężczyźni mający
tarcze i drewniane laski, którzy podali jej naczynie z nabidhem. Śpiewała cały czas i
wypiła to. Tłumacz powiedział wtedy do mnie: ”W ten sposób żegna się ona ze
swymi przyjaciółkami”. Następnie podano jej kolejne naczynie. Wzięła ona je i
śpiewała dalej; lecz ta stara kobieta przynagliła ją, aby dopiła do końca i weszła do
namiotu, w którym był jej pan. I popatrzyłem na nią, a ta wyglądała na całkowicie
rozkojarzoną. Chciała wejść do namiotu i wsadziła głowę pomiędzy namiot i statek.
Wtedy wzięła kobieta jej głowę i wsadziła do namiotu, i sama weszła razem z nią.
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Mężczyźni zaczęli bić laskami w tarcze, aby zagłuszyć jej krzyk, co by inne
dziewczyny nie wystraszyły się i nie bały się szukać śmierci razem z ich panami. I
weszło sześciu mężczyzn do namiotu, i wszyscy razem mieli stosunek z dziewczyną.
Następnie położyli oni ją u boku jej zmarłego pana. Dwóch trzymało jej nogi, a
dwóch ręce. I ta kobieta, zwana aniołem śmierci, założyła sznur na jej szyję i podała
końce tym dwóm mężczyznom, którzy mieli ciągnąć za sznur. I wyciągnęła ona nóż z
szerokim ostrzem, którym dźgała dziewczynę pomiędzy żebrami, podczas gdy ci
dwaj mężczyźni dusili ją sznurem, aż umarła.
Następnie przyszedł ten, co był najbliżej spokrewniony ze zmarłym tu
na miejscu. Wziął kawałek drewna i podpalił go. I poszedł on tyłem plecami
odwrócony do statku i twarzą do ludu, podczas gdy trzymał (płonące) polano w
jednym ręku, a druga ręka spoczywała na plecach; i był on nagi. W ten sposób
podłożono ogień pod to drewno, co było ułożone dla podtrzymania statku, po tym
jak złożyli zabitą niewolnicę u boku jej pana. I przyszli ludzie z drzewem i drewnem;
każdy przyniósł polano z ogniem na szczycie. I rzucili je na to drewno (które leżało
pod statkiem), tak że dół statku zajął się ogniem, także i namiot, i mężczyzna, i
niewolnica, i wszystko, co było wewnątrz. Mocny i gwałtowny wiatr powiał
następnie, tak że płomienie nabrały siły i ogień buzował jeszcze bardziej.
Obok mnie stał mężczyzna z Rusów i słyszałem go rozmawiającego z
tłumaczem, który był razem z nim. Spytałem go, co on powiedział do niego.
Odpowiedział: ”On powiedział, wy Arabowie, jesteście głupi.” Spytałem go:
”Dlaczego to?” Odpowiedział on: ”Wy idziecie do tego, którego kochacie i szanujecie
najbardziej z ludzi, i wrzucacie go do ziemi, a ziemia i płazy, i robactwo zjadają go.
My na odwrót, palimy go momentalnie, tak że on idzie do raju natychmiast.” I
parsknął śmiechem. Gdy zapytałem go o to, powiedział mi: ”Pan zmarłego z miłości
do niego zesłał wiatr, co ten zabiera go momentalnie ze sobą. I naprawdę nie minęła
i godzina, a statek i drewno, i niewolnica, i pan zamienili się w popiół i pył!
Następnie zbudowali na tym miejscu, gdzie statek wyciągnięty z rzeki stał, coś co
przypominało owalny kopiec. Po środku tego wznieśli duży pal brzozowy. Na nim
napisali oni imię zmarłego i imię króla Rusów, i poszli swoją drogą.
Jest w zwyczaju u króla Rusów, że razem z nim na zamku jest
czterystu ludzi spomiędzy bohaterów i jego świty, i spomiędzy jego
najwierniejszych. Oni umierają razem z nim i pozwalają się zabić za niego. Każdy z
nich ma jedną niewolnicę, co obsługuje go, myje jego głowę i podaje to, co ma on
zjeść i wypić, i drugą niewolnicę, z którą on sypia. Tych czterystu siedzi poniżej
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tronu, a tron jest wielki i ozdobiony kosztownymi kamieniami szlachetnymi. Razem
z królem na tronie siedzi 40 niewolnic, które są wybrane do jego łoża. I często ma
on stosunek z jedną z nich w obecności swych towarzyszy, których wspomnieliśmy.
Nie schodzi on nigdy ze swego tronu. Kiedy chce załatwić swoją potrzebę, robi to do
naczynia. I gdy chce zażyć konnej przejażdżki, podprowadzają konia do tronu, i tak
siada on na niego. Gdy chce zsiąść z konia, przyprowadzają tego tak blisko, że może
z niego zsiąść. Ma on kalifa, który dowodzi wojskiem, walczy z wrogami i
reprezentuje go wobec jego poddanych.
Ahman ibn Fadlan, ok, 921 n.e. treść w całości pochodzi z witryny
http://www.freewebsiteservice.com/jomsvikingasaga/Aneks%3A+RELACJA+AHMADA+IBN+FADLANA.php
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Civtas Szinske- państwo nad Odrą znane z
dokumentu Dagome Iudex
Autor: Wieczorna

Gród nad Odrą
Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego Szczecina, sięgają końca IX w. i
początków X w. Zbudowany został przez książąt słowiańskich gród otoczony fosą, u którego
podnóża rozwinęła się osada handlowo-rybacka[4]. Warowny gród składał się z trzech części:
grodu, podgrodzia i portu handlowo-rybackiego. Gród rozciągał się na błotnistych terenach
lewego brzegu rzeki Odry oraz na wyspie Łasztowni[5]. Przekazy Ibrahima ibn Jakuba z poł. X
w. mówią o dużym słowiańskim mieście portowym nad Odrą, które nazywało się Sadżin lub
Sasin, wokół którego rozwijało się gęste osadnictwo wiejskie[5]. Gród miał owalny kształt, w
środku zwężony. W centralnym punkcie grodu, znajdowała się pogańska świątynia Trygława –
bóstwa słowiańskiego[5].
Wierzenia pogańskie Szczecina
Szczecin uchodził ówcześnie za najstarsze i najznakomitsze miasto - matkę innych grodów[6].
Gród ten posiadał cztery pogańskie świątynie. Z trzech pagórków, na których rozlokował się
gród, środkowy najwyższy poświęcono najpotężniejszemu z bogów - Trygławowi[6]. Świątynia
Trygława uchodziła za najważniejszą w grodzie. Jej ściany wewnętrzne i zewnętrzne były
pokryte kolorowymi rzeźbami, przedstawiającymi ludzi i zwierzęta. Posąg bóstwa był
trójgłowy, pokryty złotem[7]. Był symbolem panowania nad trzema państwami: nad niebem,
ziemią i piekłem[6]. W świątyni składano zdobyte w bitwach - oręże i przepisane prawem
dziesięciny. Prócz tego przechowywano również złote i srebrne czasze, wielkie pozłacane,
wysadzane drogimi kamieniami rogi wojenne, miecze, noże i skóry[6].
Trzy pozostałe świątynie zdaniem scholastyka bamberskiego Herborda były o wiele
mniejsze[8], były mniej ozdobione i mniej czczone[6]. Wewnątrz jednej z nich stały tam stołki.
W określonych dniach, odbywały się zebrania starszyzny plemiennej, w celu zabaw, biesiad
oraz ważnych narad[6]. Obok świątyń, z licznymi większymi i mniejszymi posągami, był także
w Szczecinie wielki ciernisty dąb, z tryskającym pod nim źródłem (miejsce pobytu jednego z
bóstw). W grodzie był także święty biały koń, poświęcony Trygławowi, którego mógł dosiąść
tylko jeden z kapłanów. Przed wyprawami, przy pomocy konia i bliżej nieokreślonych wróżb
radzono się w ważniejszych sprawach plemiennych[6]. Kapłani nie tworzyli warstwy
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społecznej. Każda ze świątyń posiadała jednego kapłana. Według Ebona istniała funkcja
arcykapłana, który posiadał zwierzchnictwo nad pozostałymi. Kapłanów w każdej chwili można
było odwołać[6].
Ustrój republikański Szczecina
Szczecin był republiką o charakterze arystokratyczno - patriarchalnym[6]. Rządy miasta
należały do starszyzny. Ważną rolę w grodzie odgrywał wiec. Do wiecu należało m.in. dbanie o
dobro własne grodu, podejmowanie decyzji w sprawach plemienia (w tym obowiązującej
religii), a także wojny i pokoju[6]. Uchwały wiecu miały moc prawną, nie zawsze musiały być
poprzedzone decyzjami rady starszyzny. Wiec w sprawach ważnych wymagał
jednomyślności[6]. Starszyznę według Herborda i Ebona określano najczęściej mianem
primates, principes, honorabiles, lub maiores. Byli to ludzie pochodzący ze znamienitych
rodów, wyróżniający się bogactwem lub doświadczeniem życiowym[9].
Niższe warstwy społeczności szczecińskiej stanowili mediocres (niezależni i zamożni)[10],
rzesze prostego ludu oraz tzw. domownicy (inaczej niewolnicy). Wpływ ludu na sprawy
publiczne był ograniczony[6]. Źródła nie przekazują żadnych wiadomości o stałej drużynie
zbrojnej grodu, której zadaniem było przestrzeganie porządku w mieście oraz obrona godności
starszyzny. Wiadomo tylko, że część wolnych obywateli zbroiła się w razie wojny zewnętrznej,
wystawiając czasem kontygent posiłkowy[6].
Szinske ochrzczone przez Mieszka
Legenda z XII wieku zaczynająca się od słów Tempore illo podano informację, że Mieszko
oddał swoją córkę [25] za żonę księciu pomorskiemu, który wcześniej z własnej woli został w
Polsce obmyty wodą chrztu świętego. Opisany przekaz, sugeruje, że region ten - został przez
mieszka ochrzczony i nie został włączony do państwa katolickiego władcy, lecz jedynie
ochrzczony, możliwe że zhołdowany. Świadczy o tym pośrednio także fragment wstępu do
pierwszej księgi kroniki Galla Anonima poświęcony Pomorzanom:
Częstokroć wprawdzie naczelnicy ich pobici przez księcia polskiego szukali ocalenia
w chrzcie, lecz znów zebrawszy siły wyrzekali się wiary chrześcijańskiej i na nowo
wszczynali wojnę przeciw chrześcijanom.

Państwo Szinske
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Opis dokumentu Dagome Iudex sugeruje że Pomorze Zachodnie, Śląsk i Wielkopolska należały
do państwa Szinske.
W 992 został wydany przez 4 wystawców dokument, znany z jego streszczenia (regestru) jako
dagome iudex[13], określający granice państwa Szinske. W opisie znajduje się Schinesgne,
który identyfikowany jest także, ze Szczecinem[b]. Z dokumentu wynika, że w ostatnich latach
X w. - Szczecin wraz z Pomorzem, znajdował się w sferze wpływów Mieszka.
Jedna z interpretacji dokumentu mówi o Gnieźnie
Większość autorów polskiej literatury historycznej za pierwszą stolicę czasów Mieszka I uznaje
Gniezno. Wydaje się to nielogiczne:
1) Przeczy temu treść najważniejszych materiałów źródłowych (co dla części historyków nie
jest żadną przeszkodą- zarzucają oni błędy w dokumentach źródłowych). Przeczą temu też
dane ekonomiczne, np. dane na temat zaludnienia poszczególnych miast w tamtym okresie,
albo też badania nad rozwojem ekonomicznym regionów, sugerujące że to właśnie miasta
nadrzeczne lub portowe mogły mieć większe predyspozycje rozwoju polityczanogospodarczego. Dla wielu historyków inne dane w źródłach czy warunki ekonomiczne nie są
żadnymi wskazówkami. Dla przedstawienia skali nadużyć i nieścisłości, podaje się początki
tutejszej państwowości na rok 966, chociaż jest to teza nie mająca jakiegokolwiek logicznego
potwierdzenia w źródłach historycznych czy w badaniach nad rozwojem gospodarczym tych
terenów. Tezą tą żyli jednak średniowieczni misjonarze prowadzący kroniki ówcześnie
uzyskującego dominację wyznania, notujący “wyznaniowe” podboje. Uznanie że dany obszar
zyskuje miano państwa gdy jego władca przechodzi na obrządek rzymskokatolicki nie ma
charakteru naukowego i jest jedynie nadużyciem z czasów XVIII-wiecznych, gdy historiografię
pisano pobieżnie i z określonej perspektywy wyznaniowej. Historia ekonomiczna tych terenów
każe datować powstanie państwowości już znacznie wcześniej.
2) Powstanie wyszukiwarek internetowych. Nieścisłości związane z pierwszym dokumentem
dotyczącym ziem obecnej Polski. “Dagome Iudex”, tłumaczyć można może brakiem
wyszukiwarek internetowych- współczesna analiza danych źródłowych każe ten dokument
odczytywać inaczej.
Tekst Dagome iudex
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Fot. Tekst łaciński, cc wikimedia

Fot. Kopia z Biblioteki Watykańskiej
Item in alio tomo sub Iohanne XV papa Dagome iudex et Ote senatrix et filii eorum: Misicam et
Lambertus – nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII
iudicibus reguntur – leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integro, que vocatur
Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo latere
longum mare, fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in
Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab
ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera
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usque in predictam civitatem Schinesghe.[4]
Tłumaczenie polskie
Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, żupan, i Ote, pani i synowie ich
Mieszko i Lambert (nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli Sardos,
ponieważ ci są rządzeni przez czterech “panów”) mieli nadać świętemu Piotrowi w całości
jedno państwo, które zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych
granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza [dalej] granicą Prus aż do
miejsca, które nazywa się Ruś, a granicą Rusi [dalej] ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa
aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi
Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego
państwa Schinesghe.[4]
Identyfikacja jako Gniezno
Niestety, część dawnych historyków wprowadziła do podręczników i nauczania szkolnego inną
interpretację. Według Brygidy Kürbisówny początkowe “Sc” jest błędnie odczytanym “K”.
Oryginalny zapis brzmiałby więc “Kninesne” lub “Khinesghe” [za: Jerzy Dowiat, Metryka
chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s.91]. Prywatnie autorka ta wyróżniała się
głęboką religijnością- być może więc łatwiej jej było uznać siedzibę arcybiskupstwa za siedzibę
władcy.
Schinesghe w dobie wyszukiwarek internetowych
Źródła w epoce wyszukiwarek internetowych każą to widzieć inaczej. Oto źródła które
wyszukałem, sugerują one iż mogła się tu nawet znajdować stolica władcy. Ówczesny Szczecin
składał się z trzech części: grodu, podgrodzia i portu. Ówczesny Szczecin był znacznie
ludniejszy niż inne miasta na terenie kontrolowanego obszaru. W 967 roku ówczesny władca
przyłączył Pomorze wraz ze Szczecinem do kontrolowanych przez siebie obszarów
Wielkopolski.
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Pommersches Jahrbuch für Geschichts- und Alterthumsforschung sowie …, Tom 1, strona 57,
2. Akapit
Stetin (d.i. Gipfelung, das Schloß) Schinske 995 beim ersten Vorkommen d.h.
declivicum also Warpisches zunächst die wendische Unterstadt (S Nicolai Parochie)
Das Rolandslied als Geschichtsquelle und die Entstehung der … – Strona 54
books.google.pl/books?id=kxYVAAAAMAAJ
F. E. Mann – 1912
1o26f., wird nun Stettin die civitas S’chinske und Szinske genannt.

wg: Baltische Studien: pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte : 1872 - Strona 9,
books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ
Die zu Stettin gehörenden können der Theil der Werizane (Stromanwohner)
gewesen sein. der nicht mit den andern zum Jiadrabunde trat. was zwischen *900
und 920 geschehen sein muß. Oder Schinske ist nicht bloß Name der Stadt.
Toponimia wg polskich źródeł
Pierwotna nazwa Szczecina jest słowiańskiego pochodzenia. Dokumenty pisane
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zachowane ze średniowiecza są stosunkowo nieliczne i trudno z nich wyciągnąć
konkretne wnioski. Dawniej panowało przekonanie, że nazwa miasta pochodzi od
szczeciny. Inni wywodzili ją od słowa ściek (ponieważ wody odrzańskie w tym
rejonie bardzo powoli „ściekają” ku Bałtykowi). Nowsze badania postawiły jeszcze
dalsze przypuszczenia, że gród szczeciński otrzymał swą nazwę od szczytu, na
którym się wznosił. Stare kroniki wspominają, iż miasto znajdowało się na trzech
wzgórzach. Od tych szczytów powstała pierwsza nazwa Szczytno. Marian Gumowski
na podstawie badań przeprowadzonych na starych pieczęciach miejskich uważał, iż
pierwotna nazwa miasta brzmiała Szczycin.
Na przestrzeni wieków Szczecin wielokrotnie zmieniał nazwy. Najstarsza wzmianka
wymieniająca nazwę Stetinum pochodzi z 1133, w 1188 Stetyn, w 1251 Stityn a
także Stitinum, Stytin, Stiltin i Szczeticinice
wg http://szczecin.polskiemiasta.info/toponimia

wg

http://books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA9&img=1&zoom=3&sig=ACfU
60F-QfpMgxn-SEtkSjLcA&ci=75%2C192%2C764%2C321&edge=0
Władcy Pomorza w polskich kronikach
Pierwszym pisanym śladem władców pomorskich jest wzmianka z 1046 o księciu Siemomyśle
(Zemuzil dux Bomeranorum). Kronika Galla Anonima (napisana w 1113) wspomina kilku
książąt pomorskich: Świętobora, Gniewomira i nie nazwanego księcia obleganego w
Kołobrzegu.
opr. A. Fularz na podst. Wikipedii i źródeł
ilustracja: "ALTEN STETTIN" "STETINUM" Braun Hogenberg "CIVITATES ORBIS
TERRARUM" 1581
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Die Städte der Provinz Pommern: Abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden, von Gustav
Kratz (strona xxi)
BELCHNEROWSKA ALEKSANDRA, Toponimia miasta Szczecina, Uniwersytet Szczeciński.
[Wyd.2 uzup.]. Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 1988. – Na okł. r.wyd.: 1987808.4-311(438.251)
1. ↑ Lexicon Universale
2. ↑ (pod red.) K. Slaski: Pomorze Zachodnie. Nasza ziemia ojczysta. Poznań: Wydawnictwo
Poznańskie, 1960, s. 75.

3. ↑ 5,05,15,2 H. Mąka: Szczecin. Wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Wydawnictwo Interpress,
1978, s. 12.
4. ↑ K. Wachowski: Słowiańszczyzna Zachodnia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000, s. 139-157. ISBN 83-7063-271-8.
5. ↑ Posąg Trygława o dużych rozmiarach, pokryty był cienką złotą blachą i stał w
centralnym punkcie świątyni. Za: H. Mąka: Szczecin. Wczoraj, dziś, jutro. Warszawa:
Wydawnictwo Interpress, 1978, s. 15.
6. ↑ Za: H. Mąka: Szczecin. Wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1978,
s. 15.
7. ↑ Źródła przedstawiają kilka imion znakomitych mężów starszyzny ówczesnego
Szczecina. W XII w. zaliczali się do nich m.in. Wyszak i Domasław. Za: K. Wachowski:
Słowiańszczyzna Zachodnia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, 2000, s. 144.ISBN 83-7063-271-8.
8. ↑ W XII w. do mediocres zaliczano ok. 900 ojców rodzin. Za: K. Wachowski:
Słowiańszczyzna Zachodnia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, 2000, s. 145.ISBN 83-7063-271-8.
9. ↑ 11,011,1 K. Kozłowski, J. Podralski: Gryfici, książęta pomorza zachodniego. Szczecin:
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985, s. 3. ISBN 83-03-00530-8.
10. ↑ W XVIII w. ks. Adam Naruszewicz, w swojej "Historii narodu polskiego" - identyfikował
Cidini (Cedynię), ze Szczecinem. Za: Karol Olejnik: Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków
. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. ISBN 83-03-02038-2.
11. ↑ Pierwsze streszczenie (regestr dokumentu) znane jest z 1086, sporządzony przez
Deusdedita. Za: S. Szczur: Historia Polski – średniowiecze. Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 2002, s. 56-57. ISBN 83-08-03272-9.
12. ↑ Biskupstwo kołobrzeskie uległo likwidacji w 1007. Na Pomorzu Zachodnim zachodziły
procesy, zmierzające do usamodzielnienia się rodzącej się dynastii Gryfitów. Za: K.
Kozłowski, St. Krzywicki: Historyczna droga do polskiego Szczecina. Szczecin: Krajowa
Agencja Wydawnicza, 1988, s. 17. ISBN 83-03-02496-5.
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13. ↑ Pierzchała, Ewa (oprac.) Plany i widoki Szczecina na przestrzeni wieków: katalog
wystawy,Książnica Pomorska, Szczecin 2001, ISBN 83-87879-27-4
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Mieszko, Miscko, Mesko (książę, zm. 992)
Autor: Wieczorna

Misico. Rocznik małopolski podaje datę jego narodzin jako rok 920 lub 931 (zależnie od wersji
rękopisu), ale badacze nie uznają go za wiarygodne źródło. Jako pierwszy o księciu Polan
wspomniał żydowski podróżnik Ibrahim ibn Jakub. Informacje o nim zdobył prawdopodobnie w
966 roku, kiedy bawił na dworze cesarza Ottona I. Mieszka przedstawił jako księcia
panującego na rozległym obszarze, posiadającego dobrze zorganizowaną drużynę.
Precyzyjniejsze są zapiski współczesnego Mieszkowi Widukinda z Korbei i tworzącego pół
wieku później biskupa merseburskiego Thietmara.

Mieszko I, ilustracja z dziea ks. Jana Guchowskiego, Icones ksit i królów polskich, 1605, cc wikimedia
Początek kariery: książę Licicaviki
Misacam regem, cuius potestatis erant Sclavi qui dicuntur Licicaviki, duabus vicibus superavit
fratremque ipsius interfecit, predam magnam ab eo extorsit[1].
Króla Mieszka, którego wadzy podlegali Sowianie, zwani Licikaviki, dwukrotnie pokona, zabi jego
brata, wielki up od niego wycisn[2].
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— Widukind z Korbei: Res gestae saxonicae (Dzieje Saskie), ksiga III, rozdzia 66
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Pomnik Mieczysława i Bolesława Chrobrego, Z publikacji Zygmunta Glogera

Jak pisał Widukind z Korbei, Mieszko miał pod władaniem plemię zwące się Licicaviki, którego
położenia nie znamy. Nazwa Ditzike-Litzike (wymawiana jako Licike), podana przez cesarza
Konstantyna Porfirogeneta w dziele z X w. O zarządzaniu cesarstwem i interpretowana jako
historyczna nazwa ludu nadwiślańskiego (a nie samej Wisły), skąd już fonetycznie blisko do
Licikaviki: Ród księcia Zachlumian prokonsula i patrikosa Michała, syna Wyszewica, przybył od
[ludów] nieochrzczonych, mieszkających nad rzeką Wisłą, które nazywane są Litzike i osiedlił
się nad rzeką zwaną Zachluma

[9]

.

Wichman poddaje się księciu Mieszkowi, (uwaga redakcji- w rzeczywistości zdarzenie
niepewne). grafika według Franciszka Smuglewicza, cc wikimedia

Ibrahim ibn Jakub donosi o dalszym ciągu jego kariery. Według niego Mieszko prowadził wojnę
z plemieniem Weltaba, z przywódcą wieleckim. Wichman pokonał go dwukrotnie, a także około
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963 zabił nieznanego z imienia brata Mieszka. Istnieje fragment kroniki Thietmara, w którym
ten informuje o ataku margrabiego Gerona na ziemie Słowian, w efekcie którego
podporządkował zwierzchnictwu cesarza Łużyce i Selpuli (kraj Słupian), a także Mieszka wraz
z jego poddanymi.

Rys. Chrzest władcy w ujęciu artysty, malował Vasnetsov, (oryginalnie obraz przedstawia
innego władcę), cc wikimedia
Genealogia- dwie wersje
Ziemomysl & his wife had three children:
(a)

MIESZKO ([920/30]-25 May 992). The Chronicæ Polanorum names "

Meschonem
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" as son of "Semimizl", specifying that he was first called by another name (not
specified) and was blind for seven years from birth[31]. He is cited in 963 as
MIESZKO I Prince of Poland.

(b)

son (-killed in battle 963). Widukind of Corvey records that "Misacam

regem…fratrem" was killed in the battles against "the Slavs" led by Wichmann in
963[32].
(c)

CZCIBOR [Cidibur] (-after 24 Jun 972). Thietmar names "Mieszko's brother

Cidibur" when recording that he fought Hodo Markgraf der Ostmark at the battle of
Zehden[33], dated to 24 Jun 972.
(d)

[ADELAJDA [Adleta] ([950/60]-after 997). The Annales Kamenzenses record

that "Mesco…rex Polanorum…sororem…Atleydem" married "Iesse rex Ungarie" by
whom she was mother of "Stephanum regem Ungarie"[34]. The Breve chronicon
Silesiæ names "Adilheidem" as sister of "primo dux Mesco", adding that she
married "Jesse rex Ungarie" and that she was the mother of "Stephanum regem
Ungarie" born in 975[35]. The Kronika Węgiersko-Polska records that "Iesse"
married "sororem Meschonis ducis…Athleitam", adding that she was a Christian
and converted her husband to Christianity[36]. The primary source which confirms
her first marriage has not yet been identified. According to Europäische
Stammtafeln[37], Adelajda was the daughter not sister of Mieszko I Prince of
Poland, although the primary source on which this is based has not yet been
identified. If this is correct, she was an otherwise unrecorded daughter by his first
wife (name not known), assuming that Prince Mieszko's marriage to Dobroslawa of
Bohemia is correctly dated to 965. Adelajda's birth date range is estimated from
the supposed dates of birth of her two sons by her first husband (before his death in
[976/78]) and of her three known daughters by her second marriage after [985].
The date range appears chronologically more consistent with her having been the
daughter, rather than sister, of Mieszko, but this would be in direct contradiction to
the sources quoted above. If she was Mieszko's sister, it is likely that they did not
share the same mother, assuming that the estimated birth dates of Mieszko and
Adelajda are both accurate. It is probable that her second marriage was arranged
in accordance with the Magyar tradition that the oldest male relative should marry
the widow of a deceased relative (originally polygamously) and take care of his
children. m firstly ([970/75]) MIHÁLY Prince of Hungary Duke between March
and Gran, son of TAKSONY Prince of Hungary & his wife --- [Kuman Princess] (-
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[976/78]). m secondly ([985]) as his second wife, GEZA Prince of Hungary, son
of TAKSONY Prince of Hungary & his wife --- [Kuman Princess] ([940/45]-1 Feb
997).]

MIESZKO of Poland, son of ZIEMOMYSŁ of Poland & his wife Gorka --- ([920/30]25 May 992[38]). The Chronicæ Polanorum names "Meschonem" as son of "
Semimizl", specifying that he was first called by another name (not specified) and
was blind for seven years from birth[39]. The Annales Polanorum state that "
Semomislaus genuit Miscko cecum" in 920, and in 931 state that "Mesko dux
mirabiliter illuminator"[40]. Dzieciol says that the traditional view of Polish
historians is that Mieszko was aged about 70 when he died[41]. However, this
appears old in light of the dates of his two known marriages and the dates of birth
of his known children. He is cited in 963 as MIESZKO I Prince of Poland by the
chronicler Widukind of Corvey who records his defeat in two battles by "the Slavs"
led by Wichman[42]. In 965, Prince Mieszko formed an alliance with Boleslav I
Duke of Bohemia, confirmed by his marriage to the latter's daughter, the new
queen influencing her husband's baptism at Easter 966 and being instrumental in
the start of Poland's conversion to Christianity[43]. In 967, Pope John XIII
established a missionary bishopric at Poznan under Bishop Jordan[44]. According
to Thietmar of Merseburg, Gero Markgraf von Ostmark obliged Prince Mieszko to
pay tribute to Emperor Otto I "der Große"[45]. While it is unclear whether any
relationship of vassalage to the empire resulted, after his conversion Mieszko was
referred to as "amicum imperatoris"[46]. Widukind records that "Misacam" and his
Bohemian allies defeated the western Pomeranians in 967 and killed their leader
Wichman[47]. Thietmar records that Prince Mieszko was attacked by Hodo
Markgraf der Ostmark but defeated him at Zehden [Cydyna] 24 Jun 972[48]. The
dispute was mediated in Quedlinburg in 973 by Emperor Otto. Prince Mieszko left
his son Bolesław at the German court as a hostage, but placed him under the
protection of the Holy See by sending a lock of his son's hair to the Pope[49].
Better relations with Germany appear to have been restored by Prince Mieszko's
third marriage[50]. This probably gave the necessary diplomatic backing to
Mieszko's conquest of Krakow and Silesia from the Bohemians towards the end of
his reign[51]. In 981, Vladimir Grand Prince of Kiev invaded Polish territory and
conquered Czerwień, "Peremyshl" and other cities[52]. In [990], Prince Mieszko
donated his whole country to the papacy, signalling an assertion of his autonomy
from the empire (at that time still controlled by the regent Empress Theophano)
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while at the same time affirming papal pre-eminence[53]. "Dagome iudex et Ote
senatrix et filii eorum Misica et Lambertus" donated "civitatem…Schinesghe" to the
papacy by charter dated to [Aug 995/25 May 992][54]. Thietmar describes Mieszko
as "senex" at his death[55].
[m firstly ---. The Chronica principum Polonie records that "Mesico" had seven
wives whom he repudiated before marrying "christianisimam mulierem de Bohemia,
Dubraucam" in 966[56], which suggests that they were polygamous marriages.
While this is probably an exaggeration to contrast his previous pagan ways with his
post-baptismal way of life, it does seem probable that Mieszko married earlier than
965 especially if he was born in the earlier part of the estimated birth date range
shown above. There is, however, no evidence of any children born from an earlier
marriage[57], unless one of them was Adelajda who is recorded elsewhere as
Mieszko's sister (as discussed above).]

wg http://fmg.ac/Projects/MedLands/POLAND.htm#_ftn27
Pokonanie Mieszka I
Około 960, wojska pod Mieszko I przedłużyły granicę jego księstwa poza Odrę w celu podboju
Słowian Połabskich, którzy mieszkali wzdłuż Łaby. Ten ruch przyniósł nowego sąsiada w
niemieckiej sferze wpływów, i spowodowało to konflikt z Ottonem I w Królestwie Niemiec,
który również pragnął podbić Połabian. Otto I wysłał swego zaufanego porucznika,
saksońskiego margrabiego Gero, do zajęcia się polańskim zagrożeniem, natomiast Otto I udał
się do Włoch, aby zostać koronowanym na cesarza. Gero pokonał Mieszka I w 963 i zmusił go
do uznania Otto I jako swojego władcę. [ 22 ] W zamian za złożenie hołdu nowo koronowany na
cesarza Otto I nadał Mieszkowi I tytuł amicus Imperatoris ("przyjaciel cesarza") i uznał jego
pozycję jako dux Poloniae ("książe Polonii, Duke of Poland").
Płacenie trybutu
Mieszko został zmuszony do płacenia trybutu i przyjęcia chrztu za pośrednictwem Kościoła
niemieckiego. Trybut jest osobną kwestią, ponieważ Mieszko zgodnie z późniejszym
fragmentem kroniki Thietmara rzeczywiście płacił go z ziem aż po rzekę Wartę [1] Miało do
tego dojść w 965, lub najpóźniej 966. W 967 roku Mieszko jest określany w źródłach saskich
mianem sprzymierzeńca cesarza (łac. amicus imperatoris).
Jeśli jesteśmy za przyjęciem prawdziwości najazdu Gerona na Polskę, to zgodnie z tą tezą o
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prawdziwości zapisu to właśnie atak margrabiego wymusił chrystianizację, która miała być
aktem podporządkowania cesarzowi, dokonanym bez pośrednictwa papieża[17].

Lenno Stolicy Apostolskiej
Pod koniec panowania książę zaczął płacić daninę na rzecz papiestwa – lenno lub świętopietrze
(około 990). Przyjmuje się że w wyniku skutków prawnych dokumentu Dagome Iudex kraj stał
się lennem Stolicy Apostolskiej, od roku 991 do ok. XVII wieku.

Mieszko I, grafika Aleksandra Lessera, cc wikimedia
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Hołd czy chrzest Pomorzan?
Niepewne jest, czy w 967 przy udziale posiłków czeskich w sile 100 konnych, Mieszko odniósł
zwycięstwo w decydującej bitwie z Wolinianami. Kronikarz Widukind z Korbei podał, że
umierający Wichman poprosił Mieszka o przekazanie swojej broni cesarzowi Ottonowi I. Tym
samym Mieszko w rok po chrzcie uważany już był za godnego powierzenia mu spraw rodziny
cesarskiej (Wichman był krewniakiem cesarza).Legenda z XII wieku zaczynająca się od słów
Tempore illo podano informację, że Mieszko oddał swoją córkę [25] za żonę księciu
pomorskiemu, który wcześniej z własnej woli został w Polsce obmyty wodą chrztu świętego.
Opisany przekaz, sugeruje, że region ten został przez Mieszka ochrzczony, być morze w
obrządku katolickim. Wg zapisów anonimowych autorów encyklopedii Wikipedia, mógł nie
zostać włączony do państwa, lecz jedynie ochrzczony, możliwe że zhołdowany. Świadczy o tym
pośrednio także fragment wstępu do pierwszej księgi kroniki Galla Anonima poświęcony
Pomorzanom:
Częstokroć wprawdzie naczelnicy ich pobici przez
księcia polskiego szukali ocalenia w chrzcie, lecz
znów zebrawszy siły wyrzekali się wiary
chrześcijańskiej i na nowo wszczynali wojnę przeciw
chrześcijanom.
W 972 r. doszło do ataku margrabiego saskiej Marchii Wschodniej Hodona na ziemie państwa
Polan. Według kroniki Thietmara atak ten był działaniem samowolnym, przeciwnym woli
cesarza:
„
Tymczasem dostojny margrabia Hodo[26], zebrawszy
wojsko, napadł z nim na Mieszka, który wierny
cesarzowi płacił trybut aż po rzekę Wartę[27].
Hodo, Hodon. według niemieckiego kronikarza Thietmara miał jakąś siłę wyższości nad tym
władcą. Mieszko bardzo go szanował. Jak napisał Thietmar:
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„
Mieszko nie odważył się nigdy wejść w kożuchu do domu,
w którym wiedział, że znajduje się Hodo, ani siedzieć,
gdy on się podniósł z miejsca.
W tym samym okresie, konkretnie w 977 roku, zmarła pierwsza żona Mieszka, Dobrawa. W
979 roku Otton II miał najechać również kraj Mieszka. Wzmianka na ten temat znajduje się w
Dziejach biskupów kambryjskich z lat 40. XI wieku. W Dziejach podano jedynie, że była to
wyprawa "na Słowian".
Mieszko poślubił Odę Dytrykównę, córkę margrabiego Marchii Północnej Dytryka
(Teodoryka)[41]. Kronikarz Thietmar następująco opisał to wydarzenie:
„
Kiedy matka Bolesława umarła jego ojciec poślubił bez
zezwolenia Kościoła mniszkę z klasztoru w Kalbe, która
była córką margrabiego Dytryka. Oda – było jej imię i
wielką była jej przewina. Albowiem wzgardziła Boskim
oblubieńcem, dając pierwszeństwo przed nim człowiekowi
wojny (...). Z uwagi jednak na dobro ojczyzny i
konieczność zapewnienia jej pokoju, nie przyszło z
tego powodu do zerwania stosunków, lecz znaleziono
właściwy sposób przywrócenia zgody. Albowiem dzięki
Odzie powiększył się zastęp wyznawców Chrystusa,
powróciło do ojczyzny wielu jeńców, zdjęto skutym
okowy, otwarto wrota więzień przestępcom[42].
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Według Roczników hildesheimskich już w 985 Mieszko przybył na pomoc wojskom saskim
walczącym ze Słowianami[46]. Rok później w Kwedlinburgu książę Polan miał spotkać się
osobiście z cesarzem, o czym wspomina zapiska Roczników hersfeldzkich:
„
Otton król-chłopiec pustoszył Czechy, ale Mieszka z darami przybywającego przyjął.
Inne roczniki i kronika Thietmara jaśniej stwierdzają, że darem ofiarowanym przez Mieszka był
wielbłąd. Sam Mieszko dołączył do wyprawy Ottona na ziemię Słowian,
którą razem ciągnąc spustoszyli całą (...) ogniem i wielkim wyludnieniem.

Mieszko podporządkował się królowi [-informacja z kroniki Thietmara (ks. IV, rozdz. 9) i
Roczników hildesheimskich (rok 986)].
Spisany w latach 983-993 przez Gerharda z Augsburga "Żywot św. Udalryka" (Vita Sancti
Uodalrici) zawiera legendę, według której Mieszko został raniony zatrutą strzałą i uniknął
śmierci jedynie dzięki pomocy biskupa augsburskiego Udalryka (Ulryka) [1]
Małopolski. Możliwe, że ktoś zdobył ją przed 990, na co wskazuje niejednoznaczny zapis
kroniki Thietmara mówiący o kraju zabranym Bolesławowi II przez księcia Polan. Według
relacji Thietmara Mieszko podzielił swoje państwo pomiędzy kilku książąt. Mieszko zmarł 25
maja 992[63]. Umarł
"sędziwy wiekiem i gorączką zmożony".za: KronikaThietmara, ks. IV, rozdz. 58

Chrzest katolicki
Data nieustalona, pomiędzy 965 a 967. Wg "Przegląd roczników w Monumenta Poloniae
Historica", ed. A. Bielowski, t. II, Lwów 1872; daty wahają się 965-967;
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Chrzest katolicki, lub cyrylometodiański, lub inny nieustalony obrzęd

Wówczas (czyli po odzyskaniu wzroku przez Mieszka)
książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i
roztropniejszych z obecnych, czy ślepota i
przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego
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znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż
Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd –
powiadali – ma być przez Mieszka oświeconą i
wywyższoną ponad sąsiednie narody.
”
Tłumaczenie to było jasnym nawiązaniem do katolickiego chrztu księcia:
„
Zaiste ślepą była przedtem Polska, nic znając ani czci
prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez
oświeconego Mieszka i ona także została oświeconą, bo
gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od
śmierci w pogaństwie[4].

----
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Mieszko I na rycinie Walerego Eljasza-Radzikowskiego z XIX wieku, cc wikimedia

Autor późniejszej Kroniki Wielkopolskiej zaproponował zbliżone tłumaczenie etymologii
imienia:

„
Polacy widząc to, nadto zaniepokojeni, że król
Ziemomysł w przeciągu siedmiu lat nie spłodził innego
syna, mówili: "Oto znowu zamieszka w królestwie!"
Mieszka bowiem, czyli zamęt, nazywa się od rozruchu
[73].
”
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Wątek ten rozwinął jeszcze Jan Długosz pisząc o postrzyżynach młodego księcia:
„

Kiedy nadszedł dzień naznaczony i szukano
odpowiedniego imienia, aby je nadać chłopcu, spodobało
się ojcu i dostojnikom nazwać go Mieszkiem, co w
języku polskim znaczy "zamieszanie" albo "poruszenie",
dlatego że z powodu ślepoty swej od urodzenia był
przyczyną zamieszania[74].
-----

Według relacji Anonima zwanego Gallem przed ślubem z Dobrawą Mieszko miał 7 żon, które
musiał odprawić ostatecznie po przyjęciu chrztu. Nie wiadomo, ile miał dzieci z tych
związków[96]. Jeszcze przed chrztem Mieszko zawarł małżeństwo z Dobrawą. Miał z nią syna
Bolesława I Chrobrego i córkę Świętosławę,

Z kroniki Galla Anonima
„
Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody
zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej
napastować ludy (sąsiednie) dookoła. Dotychczas jednak
w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle
swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w
małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech,
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imieniem Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia go,
jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie
przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on (na to)
przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie
sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła
do Polski z wielkim orszakiem (dostojników) świeckich
i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże
małżeńskie, aż powoli, a pilnie zaznajamiając się z
obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi,
wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono
matki-Kościoła.
Gall Anonim, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, s.
17
Na monetach

Znaleziono monety z napisem MISICO, MTLZCO.
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Inne cytaty, niepoprawione:
Według Normana Daviesa był "księciem wojennym", a jego tereny były tylko tymi które objął w
drodze wypraw wojennych, albo też, po prostu tracił terytoria. Historyk uważa że przez najazd
udało mu się podporządkować Pomorze. Lecz mogło to być bardzo tymczasowe- mogło to trwać
tylko tyle czasu ile stacjonowała tam jego armia.
laut Norman Davies, kein Herrscher einer „Nation“, wie man sich gerne seit dem
19. Jahrhundert vorstellte, sondern ein „Kriegsfürst“, dessen Gebiet sich je nach
Ausgang der Kampfhandlungen vermehrte oder abnahm[3]. Durch Eroberungen
kamen auch das Gebiet der Pomoranen zu seinem oder seines Vater's
Herrschaftsgebiet. Licikavici

Mieszka i jego ludzi opisano około 966 przez Abrahama ben Jakuba , żydowskiego,
sefardyjskiego podróżnika, któryw tym czasie odwiedził Pragę i był na dworze księcia
Bolesława I Okrutnego . [ 14 ] Abraham przedstawił Mieszka I jako jednego z czterech
słowiańskich "królów", [ 15 ]panującego nad rozległą "północną" krainą, z cenionymi i
znacznymi siłami wojskowymi w jego dyspozycji. Dokładniejsze współczesne zapisy dotyczące
Mieszka zostały skompilowane przez Widukinda z Corvey , a pół wieku później przez biskupa
Thietmara z Merseburga.

Jak pisał Widukind z Corvey, Mieszko rządził plemieniem zwanym Licicaviki. W 963 niemiecki
margrabia Gero podbił tereny zajmowane przez Połabian łużyckich i kraj Słupian. Wojna
została opisana przez kronikarza Abrahama ben Jakuba . Według niego, Mieszko I walczył
przeciwko Weltaba, emporium w ujściu Odry. Wichmann Młodszy , szlachcic saksoński, który
był wówczas przywódcą Słowian Połabskich, pokonał Mieszka dwa razy, a po 963 brat
Mieszka, którego nazwa jest nieznana, zginął w walce. Jest problem z interpretacją informacji
o ataku margrabiego Gero na plemiona słowiańskie, w wyniku, którego rzekomo
podporządkowane władzy cesarza Łużyce i Selpuli (czyli państwo Słupian) oraz Mieszko z jego
poddanych zgodnie z kroniki Thietmara, Mieszko rzeczywiście złożył hołd u cesarza z ziem
usque w fluvium Vurta (do rzeki Warty ).
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Inne motywy były dopowiedzialne przez Galla Anonima, który twierdził, że to czeska
księżniczka Dobrawa, jest osobą która przekonała jej męża do zmiany religii. Podobnie
kronikarz Thietmar przypisuje nawrócenie Mieszko do wpływu Dobrawy

Tymczasem, [ 31 ] szlachetny margrabia Hodo, po zebraniu armii zaatakował
Mieszko, który został wierny i złożył hołd cesarzowi (na ziemie aż) do Warty. [ 32 ]

W dniu 24 czerwca 972 Odo bodaj 2 razy zaangażował do bitwy armię Mieszka we wsi Cidini.
Po tej bitwie, Mieszko i Odo zostali wezwani do Cesarskiego Sejmu w Quedlinburg w 973 aby
wyjaśnić i uzasadnić ich zachowanie. Dokładny wyrok cesarza jest nieznany, ale to pewne, że
wyrok nie został przeprowadzony, ponieważ cesarz zmarł kilka tygodni po Sejmie.
Annals of Altaich wskazuje, że Mieszko nie był obecny w Quedlinburg podczas spotkania,
zamiast tego musiał posłać swego syna Bolesława jako zakładnika. Powieść lat minionych
podaje, że w 981 Władimir z Rurikowiczów "poszedł w stronę Lachy i zabrał grody ich:
Przemyśl, Czerwień i inne grody (...)"
W 979 Otto II rzekomo zaatakowali Polskę. Wzmianki o tym wydarzeniu można znaleźć w
Kronice biskupów Cambrai z XI wieku. Kronika tylko stwierdziła, że to była wyprawa "przeciw
Słowianom". Akt ten znajduje potwierdzenie w kronice Thietmara:

Nie przyjechał (na diecie Quedlinburga ) także, wśród
wielu innych książąt: Mieszko, Mściwoja i Boleslav i
obiecał wspierać go pod przysięgą, jako król i władca
. [ 49 ]
annały Hersfeld :

Otto król młodzieniec, zniszczył Bohemię, ale przyjął Mieszka, którzy przybyli z
darami .
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Żona

Oda z rodu Haldensleben, Oda Dytrykówna (ur. zap. ok. 955, zm. 1023) – pierworodna córka
Dytryka (Teodoryka), margrabiego Marchii Północnej z rodu Haldensleben, druga żona księcia
Polski Mieszka I.
Wychowywała się w klasztorze pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Kalbe (Milde) nad
rzeką Mildą[1]. Między 978 a 980[2], prawdopodobnie w 979 lub 980[3], została żoną księcia
polskiego Mieszka I. Według źródeł w wyniku zawarcia małżeństwa uwolniono jeńców
wojennych. Nie określono natomiast, na skutek jakiej wojny ci jeńcy zostali wzięci do niewoli.
Jeśli przyjąć 978 rok, to przypuszczalnie stało się to po wojnie domowej w Niemczech. W Gesta
episcoporum cameracensium o wyprawie Ottona II na Słowian w 979 roku, wkrótce następić
miało Mieszko I małżeństwem Ody i księcia polskiego[4].
Opr. A. Fularz na podstawie Wikipedii oraz
[1] Gerhard von Augsburg: Vita Sancti Uodalrici. Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen
Ulrich. Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg 1993, ISBN 3 -8253-0018-8 (Editiones
Heidelbergenses; 24)
[2] ↑ Leszek Moczulski: Narodziny Międzymorza: ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw
oraz układy geopolityczne wschodniej części Europy w późnej starożytności i we wczesnym
średniowieczu. Warszawa: Bellona, 2007, s. 399.
(literatura w przygotowaniu)
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Ibrahim ibn Jakub o podróży do krajów
słowiańskich (w przekazie Al-Bekriego)
Autor: Wieczorna

Abu 'Abd Allah al-Bakri, arab.: يركبلا هللا دبع وبأ, w polskiej literaturze często jako Al Bekri (ur. ok. 1
Huelva, zm. 1094) – hiszpańsko-arabski geograf, historyk i filolog.
W swej Księdze dróg i królestw zawarł opis krajów Słowian, w tym kraju M'ško
(identyfikowanego z Polską Mieszka I), oparty na relacji Ibrahima ibn Jakuba.
Ibrahim ibn Jakub według wersji al-Berkiego twierdzi, że Słowianie żyjący „w
borach” na zachód oraz w części na północ od kraju Meszko (bowiem w „innej”
północnej części żyją Burus, czyli Prusowie) zwani są „Weltaba”. Oznacza to nic
więcej, iż Ibrahim za otrzymanymi informacjami od swoich informatorów (Czechów)
zarówno Pomorzan jak i Wieletów uznaje za jeden „lud” (....), rządzący się poprzez
swoich starszych. Podaje również informację, iż posiadają „potężne miasto nad
Oceanem, mające dwanaście bram.” (Wolin?). Weletabowie to również własna
nazwa Wieletów (Wiltzen) według Einharda.

(...) Dla Ibrahima istnieją tylko 4 królestwa oraz ludowładczy Weletabowie, Rusów
nie zalicza do Słowian
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=40564&st=15
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Ibrahim ibn Jakub (transkrypcja polska uproszczona), Ibrāhīm ibn Yacqūb (lub Yūsuf[1]) al-

Isrā'īlī aṭ-Ṭurṭūšī, arabskie يشوطرطلا يليئارسإلا بوقعي نب ميهاربإ, hebrajskie ( בקעי ןב םהרבאAbraham b
Jacob (ur. ok. 912/913 zm. po 966) – Żyd sefardyjski, pochodzący z Tortosy w kalifacie
Kordoby, kronikarz, podróżnik i kupiec. Zajmował się handlem z plemionami słowiańskimi,
głównie niewolnikami, nie jest wykluczone, że uprawiał też, na rzecz Maurów, działalność
wywiadowczą. Pozostawił po sobie relację z podróży do krajów słowiańskich, którą odbył w
latach 965 - 966. Jego relacja zawarta jest w XI-wiecznej kronice Księga dróg i królestw
hiszpańskiego pisarza Al-Bekriego.
Po opanowaniu Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów (po 711 roku) aż do ochrzczenia Słowian
główny szlak handlu niewolnikami wiódł z terenów Słowian, przez Niemcy i państwo Franków
aż do ziem kalifatu Kordoby. Ibrahim ibn Jakub odbył swą podróż w momencie, gdy handel
niewolnikami powoli zamierał z powodu chrztu władcy Polan – Mieszka I (M(e)šqo).
Spod jego pióra pochodzi najstarszy znany opis Pragi (F(a)rāga/B(a)rāġa) i świadectwo, że pod
panowaniem księcia czeskiego znajdowała się wtedy ziemia krakowska. Wymienia bowiem
czeskiego księcia Bolesława I jako władcę Pragi, Bohemii (Boy(e)ma) i Krakowa
(K(a)rākō/K(a)rākū), natomiast Mieszko I jest w jego relacji królem północy. Ważnym
odnotowania jest, że ibn Jakub po raz pierwszy wymienia dawną stolicę Polski pod tą nazwą tj.
Kraków, wspomina też o Krakowie, jako o jednym z handlowych centrów Słowiańszczyzny.

A co się tyczy kraju Mesko, to [jest] on najrozleglejszy z ich [tzn. słowiańskich]
krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód, i rolę orna [lub: rybę] . Pobieranie
przez niego [tj. Mieszka] podatki [lub: opłaty] [stanowią] odważniki handlowe. [Idą]
one [na] żołd jego mężów [lub: piechurów]. Co miesiąc [przypada] każdemu [z nich]
oznaczona [dosł. Wiadoma] ilość z nich. Ma on trzy tysiące pancernych
[podzielonych na] oddziały, a setka ich znaczy tyle co dziesięć secin innych
[wojowników]. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko
potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on [tj. Mieszko] każe mu
wypłacać żołd od chwili urodzenia [dosł. w godzinie, w której się rodzi], czy będzie
płci męskiej czy żeńskiej. A gdy [dziecię] dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i
wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny, jeżeli zaś jest płci żeńskiej [dosł.
kobietą], wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny [jest] u Słowian
znaczny, w czym zwyczaj ich [jest] podobny do zwyczajów Berebrów. Jeżeli mężowi
urodzą się dwie lub trzy córki, to one [stają się] powodem jego bogactwa, a jeżeli

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.
119
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 351
mu się urodzi dwóch chłopców, to [staje się] to powodem jego ubóstwa.
Z Mesko sąsiadują na wschodzie Rus [kraj do dziś niezidentyfikowany- przyp
red.], a na północy Burus [Prusacy]. Siedziby Burus [leżą] nad Oceanem
[Bałtykiem]. Oni mają odrębny język [i] nie znają języków swych sąsiadów. Są
sławni ze swego męstwa. Gdy najdzie ich jakie wojsko, żaden z nich nie ociąga się,
ażby się przyłączyć do niego jego towarzyszy, lecz występuje, nie oglądając się na
nikogo i rąbie mieczem, aż zginie. Przeprawiają się [napadając] na nich Rusowie na
okrętach z zachodu.
Na zachód od Burus, leży Miasto Kobiet. Ma ono ziemie i niewolników, a one [tj.
kobiety] zachodzą w ciążę za sprawą swych niewolników. Jeżeli [która] kobieta
urodzi chłopca, zabija go. Jeżdżą konno i osobiście biorą udział w wojnie, a
odznaczają się siłą i srogością. Powiedział Ibrahim syn Jakuba Izraelita: wieść o tym
mieście [jest] prawdą: opowiedział mi o tym Hotto, król rzymski.
Na zachód od tego miasta [mieszka] pewien szczep należący do Słowian, zwany
ludem Welteba [Weleci]. [Mieszka] on w borach należących do krain Mesko [albo: w
borach od krain Mesko] z tej strony], która jest bliska zachodu i części północy.
Posiadają oni potężne miasto nad Oceanem [Bałtykiem], mające dwanaście bram.
Ma ono przystań, do której używają przepołowionych pani. Wojują oni z Mesko, a
ich siłą bojowa [jest] wielka. Nie mają króla i nie dają się prowadzić jednemu
[władcy], a sprawującymi władzę wśród nich są ich starsi.
w przekazie Al- Bekriego
(Monumenta Poloniae Historica, Kraków 1946, seria II, t. I, s. 50; tłumaczenie T.Kowalskiego)

opr. A. Fularz na podst. Wikipedii
Bibliografia
J. Bielawski, Historia literatury arabskiej. Zarys, Warszawa 1968, s. 273-274.
Jerzy Wyrozumski,"Historia Polski do 1505", Wyd. PWN, Warszawa (1988), s. 11-12.
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Początki Polski jako niezależnej prowincji
Autor: Wieczorna

W literaturze
Paweł Orozjusz – teolog chrześcijański i historyk pochodzący z terenów dzisiejszej Hiszpanii. W
roku 414 uciekając przed Wandalami przeprawił się do północnej Afryki, następnie przez Egipt
udał się do Palestyny, gdzie polemizował z Pelagiuszem. Wikipedia
Data urodzenia: ok 375 n.e.
Data śmierci: po 418 n.e.
Według Pawła Orozjusza istniał ongiś książę Polonus. Czy to właśnie jego prowincją mogła być
Polania- taka logiczna konkluzja odnośnie etymologii nazwy wydaje się sensowna.
Ziemię tą zasiedliły następnie inne ludy, lub- te same wyewoluowały do innych form
społecznych. Jest to możliwe. Wysokie rangą kobiety -wojowniczki są opisane w miejscowej
historiografii. Wanda prowadziła wojska na wojnę. Nikt nie kwestionował autorytetu kobiety.
Cieszyła się ona częścią autorytetu jej ojca.

Opowieść o Temiskirze i Mieście Amazonek kiedyś była częścią dziejów których nikt nie
kwestionował. Potem- kobiety- wojowniczki- wyśmiano, uczyniono etnograficznym dziwadłem i
obskórną mityczną skamieliną. Wliczane w świat bajek, zaczęły wracać do nauki za sprawą
zmian obyczajowych w społeczeństwie. Ewidentne znaleziska, pokazujące inną niż
dotychczasowa rolę kobiety w obyczajowości chrześcijańskiej, nagle dostały się do uwagi opinii
publicznej. Ich groby odkywano już dawno, ale- możliwe że kiedyś zwracano mniejszą uwagę
na płeć szkieletów.

Epoka smoka- nadejście chrześcijaństwa
Sprawa smoka wydaje się z punktu widzenia dzisiejszego stanu nauki możliwa do naukowego
wyjaśnienia. Musimy założyć, że większość populacji porzuciła dawne wierzenia. Do czego
musiało dojść, że odważono się podmieść rękę na zwierze czczone, będące przedmiotem kultu
świątynnego? Może zmienił się system wyznaniowy. Zwierze czczone jako bałwan? Wąż we
wczesnym chrześcijaństwie był panem chaosu, łączono jego kult z pogaństwem czy herezją.
Jedyną religią na tych ziemiach- będących pod władzą Wandalów, jedyną wiarą która mogła
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zastąpić dawne wierzenia do tego stopnia, mógł być arianizm, chrześijaństwo nieuznające
trójcy świętej.
W historiografii
Kiedyś historiografia przeplatała się epokami różnych prądów: normandyzmu- w
średniowieczu, i sarmatyzmu, w epokach późniejszych. Nauki historyczne każą obie te teorie
połączyć. Historia wszak uczy jak oba plemiona się wymieszały tworząc z amalgamatu
koczowniczych wojowników pierwsze państwowości utożsamiane z obecną Polską. Wydaje się
że o narodzinach współczesnej Polski należy mówić jeszcze przed 374/375 r.n.e. kiedy to
sarmaccy Alanie zostali podbici przez Hunów, do których musieli się przyłączyć. Razem z
Hunami wyparli Ostrogotów ze wschodniej Europy. Część Alanów jednak uciekła przed
Hunami i w 380 r. została osiedlona przez cesarza Gracjana w Kotlinie Panońskiej (wraz
Gotami i Hunami) [7]. Prawdopodobnie to ta część Alanów (według innej hipotezy chodziło o
Alanów służących wraz z Hunami w armii rzymskiej) zawiązała koalicję z Wandalami, stąd też
wyruszyli na podbój Galii, według Jordanesa na wezwanie Stylichona (co uważane jest za
pomówienie powtórzone później przez św. Hieronima) jednak w innym miejscu (Get. c.161).
Epoka Wilków
Veleti ( German : Wieleten ; Polski : Wieleci ) lub Wilcy (również Wiltzes ; niemiecki: Wilzen )
to była grupa średniowiecznych Lechitów - plemion lechickich na terytorium współczesnej
północno-zachodniej Polski- zamieszkiwali głównie tereny między dolną Odrą a ŁAbą. W
przypadku innych grup słowiańskich między Łabą i Odrą , były często opisywane przez
germańskich autorów źródeł jako Wenedzi. W publikacji Einhard 'a pt. Vita Karoli Magni, Wilcy
mówią o sobie, że odnoszą się do siebie jak Welataba. [1]
Epoka Popiołów
Normańscy wojownicy byli znani jako Ascomanni, "ludzie popiołu" przez - tak nazwał ich Adam
z Bremy. Oto mamy zagadkę w polskiej literaturze historycznej: skąd wywodzą się władcy
określani jako Popiele (Popiel I i Popiel II)? Niektórzy dodają im nawet imiona.
Niedofinansowana historia w Polsce może być pełna nieprawdziwych opowieści,
romantycznych wniosków, na których budowano kolejne opowieści. Źródła historyczne można
interpretować jako oczywistą pomyłkę skryby i / lub "niedoinformowanego" średniowiecznego
autora. Polska historiografia jest dziwnie pełna rozmaitych bardzo przesadnie
nadinterpretowanych źródeł bądź jest z tymi źródłami całkowicie rozbieżna.
Społeczności te byly znane jako Ascomanni, "Popiele", "Popieludzie", "ludzie popiołu" przez
Niemców. Tak nazwał ich Adam z Bremy. Być może od Ascomanów- Popielów- ( a więc
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Wikingów) wywodzą się władcy określani jako Popiele (Popiel I i Popiel II).Teoria taka zwana
jest teorią normańską i jej szerzenie kiedyś wywoływało gromy oburzenia. Dziś, sądząc z
wzmianek w wikipedii, szerzy ją tylko jeden archeolog.
Teoria ta miała upaść z "systemem który ją zrodził"- jak twierdził jakiś krytyczny autor. Pojawia
się tu odwołanie do spiskowej teorii dziejów- oto istnieje domniemany system, który zradza
teorie historyczne (przepraszam- ale te dziś wyśmiewane teorie przez lata były kanwą nauki
historii). Dziś walka obu biegunów jest nierówna- zwolennicy samorództwa Państwa Polan
wśród blasku nadejścia chrześcijaństwa to dominujące obozy wśród archeologów, mniej więcej
występujący w proporcji stu na jednego.
Ci wiemy o systemie który zrodził Popielów? Tych "ascomanni"? To ustrój Europy Normańskiej.
Mającej własny "egzotyczny" system prawa który może uda mi się opisać.
Upadek tego systemu zachwiał stabilnością i skończył erę niezależności politycznej ziem
obecnej Polski w ramach imperium Lechii. Pogrążony w walkach stronnictw kraj musiał uciec
się do zewnętrznej mediacji. Bez żadnej walki niemieccy cesarze podporządkowali sobie nowe
terytoria. Do nich to bowiem zwrócono się po sprawiedliwość. Aż sam cesarz musiał
interweniować w sprawy wschodniego imperium, pogrążonego w walkach stronnictw. Dawma
republika rozpadła się na szereg usamodzielnionych dawnych dzielnic. Chwała Lechii się
zakończyła- zauważają to nawet polscy dziejopisarze. Zaczął się okres małej, lokalnej Polski.
Radogoszcz, centrum kultu
Fischerinsel (dosł. Wyspa Rybacka) – wyspa jeziorna w Niemczech, w kraju
związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische
Seenplatte, w pobliżu Neubrandenburga. Położona jest w południowej części jeziora
Tollensesee, naprzeciwko miasta Penzlin.
Wyspa ma 150 m długości oraz 40 m szerokości i porośnięta jest drzewami. W
połowie wyspy, na wschodnim jej krańcu stoi zrujnowana chata rybacka z 1729,
która była użytkowana jeszcze w latach 70. XX wieku. Nocowali w niej rybacy,
którzy wykonywali swój zawód na jeziorach Tollensesee oraz na pobliskim Lieps.

Wykopaliska archeologiczne
Przez długi czas na wyspie trwały badania, ponieważ twierdzono, iż znajdowało się
na niej główne legendarne centrum kultu słowiańskich Wieletów – Radogoszcz. W
roku 1969 podczas wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych pod kierunkiem
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niemieckiego archeologa Adolfa Hollnagela, odkryto w warstwie datowanej na
XI–XIII wiek dwie figury kultowe z drewna dębowego. Pierwsza, o wysokości 1,78
m, przedstawia umieszczone na kolumnie dwa zrośnięte ze sobą męskie popiersia z
dużymi oczami, nosami i wąsami. Znalezisko to zdaniem badaczy może potwierdzać
istnienie u Słowian kultu bliźniaczych bóstw (por. Lel i Polel)[1]. Druga figura,
mierząca 1,57 m, przedstawia postać żeńską z wyraźnie zaznaczonym biustem. Są
to jedyne znane monumentalne słowiańskie rzeźby kultowe wykonane w drewnie[2].
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fischerinsel_(Tollensesee)
Kraj Mieszka

Abu 'Abd Allah al-Bakri, arab.: يركبلا هللا دبع وبأ, w polskiej literaturze często jako Al Bekri (ur. ok. 1
Huelva, zm. 1094) – hiszpańsko-arabski geograf, historyk i filolog. W swej Księdze dróg i
królestw zawarł opis krajów Słowian, w tym kraju M'ško (identyfikowanego z Polską Mieszka
I), oparty na relacji Ibrahima ibn Jakuba. Ibrahim wyraźnie przedstawia w swoim dziele, że
Weletaba to kraj zamieszkały przez ludność znajdującą się
"w borach od krain Meszko (z tej strony), która jest bliska zachodu i części
północy."
Ibrahim ibn Jakub według wersji al-Berkiego twierdzi, że Słowianie żyjący „w borach” na
zachód oraz w części na północ od kraju Meszko (bowiem w „innej” północnej części żyją
Burus, czyli Prusowie) zwani są „Weltaba”. Oznacza to nic więcej, iż Ibrahim za otrzymanymi
informacjami od swoich informatorów (Czechów) zarówno Pomorzan jak i Wieletów uznaje za
jeden „lud” (....), rządzący się poprzez swoich starszych. Podaje również informację, iż
posiadają „potężne miasto nad Oceanem, mające dwanaście bram.” (Wolin?). Weletabowie to
również własna nazwa Wieletów (Wiltzen, Wilków) według Einharda.

opr. A. Fularz na podstawie Wikipedii
Bibliografia
J. Bielawski, Historia literatury arabskiej. Zarys, Warszawa 1968, s. 273-274.
Jerzy Wyrozumski,"Historia Polski do 1505", Wyd. PWN, Warszawa (1988), s. 11-12.
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Cedreag, król Wenedów i Obodrytów (819830)
Autor: Wieczorna

W czasach historycznych nazwą Wenedzi (Wenden lub Winden) określali Słowian Germanie.
Nazwa ta występuje nawet w znaczeniu prawnym, w pochodzącym z początku XIII wieku
Sachsenspiegel, jako odpowiednik wyrazu sclavus w łacińskiej redakcji tego zbioru[1]. W
języku niemieckim jeszcze w XX wieku terminem Wenden (l.p. Wende) określano Słowian,
obecnie rzeczownik Wenden i przymiotnik wendisch używa się w stosunku do Serbów
łużyckich (zamiennie z Sorben, sorbisch), w języku fińskim Rosja to Venäjä, Venädä, Venät,
podobnie w estońskim Vene, Venemaa, i karelskim Veneä. Również średniowieczne sagi
skandynawskie nie nazywają Słowian inaczej niż Vinða, ew. Venða, a ziemię przez nich
zamieszkałą Vindlandem[2]

Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=tOwAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA175&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U0
Kv78jHRr1_pZrGAk3uBadzD4rA&ci=128%2C289%2C778%2C876&edge=0
Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=tOwAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA176&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U1
jYyJrbI3V1Qc_Joq4ZZjZsiTfGQ&ci=108%2C129%2C782%2C1044&
edge=0

wg Thomas Nugent, Historia Wandalii

Prawdopodobne drzewo genealogiczne

Fredebaldus (16th King) of the HERULI
Aribert I (King) of (the) OBOTRITES

aka Aritbertus (25th King) of the HERULAN-
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WENDEN-POLEN

Born: aft. 724

poss. Wisislaus of the OBOTRITES
/ \ -- Gubertina of GRANADA
/ -- Vislas I (King) of (the) OBOTRITES (700+? - ?)
/ \ -- poss. Hagiza of JUTLAND
- Aribert I (King) of (the) OBOTRITES

/ -- Radagast of the HERULI & Wenden +
====> [ 44]
/ -- poss. Wisislaus of the OBOTRITES
/ \ -- Gubertina of GRANADA
/ -- Vislas I (King) of (the) OBOTRITES (700+?
- ?)
/ \ -- poss. Hagiza of JUTLAND
/ -- Aribert I (King) of (the) OBOTRITES (724+
- ?)
| \ | OR: poss. Aritbertus of HERULANWENDEN-POLEN [alt + ====> [ 45]
| | / -- Aripert II of the LOMBARDS
+ ====> [ 255 ,,x,&]
| \ -- Petrussa of the LOMBARDS
/

\ -- poss. Theodarada

/ -- Billung I of (the) OBOTRITES (OBODRITES)

/ -- Vislas I of OBOTRITES + ====>
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[ 46]
/ -- Aribert I (King) of (the) OBOTRITES
| \ | OR: poss. Aritbertus of HERULA. +
====> [ 45]
/ \ -- Petrussa of the LOMBARDS + ====>
[ 255 ,,x,&]
/ -- Billung I of (the) OBOTRITES (OBODRITES)
| \ | (skip this generation?)
| \ -- poss. Bertha of the FRANKS +
==&=> [ 255 ,,x,&]
/

| or: Mandana

/ -- Billungus (26th King) of the HERULI &
WENDEN
/ \ -- Hildegarde (skip?)
/ -- Mieceslas I of (the) OBOTRITES (OBODRITES)
| \ -- Jutta
/

| or: poss. Medea von

SARMATIEN
/ -- Rodigastus (King) of the OBOTRITES (835? ?)
/ \ -- Antonia (818? - ?)
/ -- Mitsui I (Prince) of the OBOTRITES (865? ?)
/ -- Mieceslas II (Prince) of the OBOTRITES (?
- 934?)
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Polska i Słowiańszyzna w oczach
podróżników z X wieku
Autor: Wieczorna

(...) Dla Ibrahima istnieją tylko 4 królestwa oraz ludowładczy Weletabowie, Rusów
nie zalicza do Słowian
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=40564&st=15

Abu 'Abd Allah al-Bakri, arab.: يركبلا هللا دبع وبأ, w polskiej literaturze często jako Al Bekri (ur. ok. 1
Huelva, zm. 1094) – hiszpańsko-arabski geograf, historyk i filolog. W swej Księdze dróg i
królestw zawarł opis krajów Słowian, w tym kraju M'ško (identyfikowanego z Polską Mieszka
I), oparty na relacji Ibrahima ibn Jakuba.
opr. A. Fularz
wg wikipedia oraz Wstęp krytyczny do dziejów Polski autorstwa Augusta Bielowskiego
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wg Wstęp krytyczny do dziejów Polski Autorzy August Bielowsk
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Polska w XI wieku
Autor: Wieczorna
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Gall Anonim o Polsce
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Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał Wiszniewski
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Miscislaus II, Król Wenedów i Obodrytów
Autor: Wieczorna

Z lektury źródeł wydaje się oczywistym iż pomylono dwie postacie: Miscislawa, księcia
obodrzyckiego, z niejami Misco, Mieszko. Z obu tych postaci w źródłach zlepiono niejakiego
Mieszka I, tymczasem w licznych źródłach są to dwie odrębne postacie.
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The History Of Vandalia: Containing The Ancient And Present State Of ..., Tom 1 Autorzy
Thomas Nugent
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Lata 862-985 w kalendarium J. Lelewela
Autor: Wieczorna
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Polska wiekow srednich: czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych ..., Tom 2 Autorzy
Joachim Lelewel
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Kronika Wielkopolska
Autor: Wieczorna

Kronika wielkopolska napisana po łac. ok. 1295, wyd. 1730 w Gnieźnie a. Poznaniu (tł. pol.
1822), opowiada historię książąt i królów wielce rozległego królestwa polskiego, czyli
królestwa Lechitów od zarania dziejów do 1272. Autorstwo przypisywano dawn. biskupowi
poznańskiemu, Boguchwałowi, dziś przypisuje się Gocławowi (Godysławowi) Baszce z
późniejszymi uzupełnieniami Janka z Czarnkowa. Jest to dokument, który zachował się w
czterech odpisach, kopiach, mianowicie: Ottoboniańskim, Wilanowskim, Wrocławskim,
Sieniawskim.
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wg http://literat.ug.edu.pl/grafika/kronika.jpg
Literatura:
Rocznik Wielkopolski – wydano w MPH t.3 Warszawa 1961
Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, opr . Brygida Kürbis, Państwowe Wydawn.
Naukowe, 1959
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Pieśń o Wiklefie- obraz konfliktów
wyznaniowych obrządków wschodniego i
katolickiego w dawnej Polsce?
Autor: Wieczorna

Ta ciekawa pieśn pokazuje konflikty brządków wschodniego i katolickiego w dawnej Polscetaka jest moja interpretacja. Skoro słowo ksiądz przyszło wg etymologii z Czech, to skąd taka
popularność w dawnej polskiej literaturze (np. w Psałterzu floriańskim 70, 77; 109,5; 131,9;
131,17)? Co sądzicie Państwo po lekturze tego tekstu? Czy dowodzi on dwóch obrządków
chrześcijańskich?

ANDRZEJA GAŁKI Z DOBCZYNA
PIEŚŃ O WIKLEFIE

Lachowie, Niemcowie,
wszystcy językowie,
wątpicie li w mowie
i wszemu pisma słowie,
Wiklef prawdę powie.

Jemuż nic rownego
mistrza pogańskiego
i krześcijańskiego,
ani będzie więcszego
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aż do dnia sądnego.

Kto chce tego dowieść,
ta jest o nim powieść;
kto k niemu przystąpi
i w jego drogę wstąpi,
nigdy z niej nie zstąpi.

Od boskich rozumow
aż do ludzkich umow rzeczy pospolite
wiele mędrcom zakryte
uczynił odkryte.

O cyrkwnej jedności,
kościelnej świątości,
Antykrysta włości,
niniejszych popow złości
popisał z pełności.

Krystowi kapłani,
od Krysta wezwani,
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jegoż naśladują
i skutki ukazują,
co z ksiąg rozkazują.

Cesarszczy popowie
są antykrystowie,
jich moc nie od Krysta,
ale od Antykrysta
z cesarskiego lista.

Pirzwy pop Lasota
wziął moc od chobota
Konstantyna smoka,
jegoż jad wylan z boka
w cyrkwi rok od roka.

Lasota się trudził,
Szatan go pobudził,
by cesarzem łudził
w imieniu ji obłudził.
Rzym na niem wyłudził.
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A po niem laicy
obłudzeni wszyccy przetoż ich dziedzicy,
namiastkowie stradnicy,
są w wielikiej tszczycy.

Chcem li tszczyce zabyć,
a pokoja nabyć,
musimy się modlić
Bogu, a miecz naostrzyć,
antykrysty pobić.

Nie żelaznym mieczem
Antykrysta zsieczem;
Święty Paweł z lista
rzekł: "zabić Antykrysta
słowem Jezu Krysta".

Prawda - rzecz Krystowa,
łeż - Antykrystowa;
prawdę popi tają,
iże się jej lękają,
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leż pospolstwu bają.

Kryste przez twe rany,
racz nam dać kapłany,
jiżby prawdę wiedli,
Antykrysta pogrzebli,
nas k tobie przywiedli.
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Dawny Grudziądz- rzekomo Gródek, wg
Glogera
Autor: Wieczorna

Ślady osadnictwa z X wieku to cecha charakterystyczne tego ciekawego miasta nad Wisłą.
Niemiecka nazwa Graudenz pochodzi od pruskiego Graude, Grauden, co oznacza szare
leśne dzicze. Graudenc położony na leśnej dziczy Grauden był pierwszym ufortyfikowanym
bastionem Prusów przeciwko podbojom i atakom polskich władców. W 1080 (wg Goldbeck'a w
roku 1060 [1] ) władca Bolesław był z powodzeniem powstrzymany w Grauden(c). Pierwsza
wzmianka w 1222 jako były fort, umocniona twierdza Grudenc .
U Zygmunta Glogera:
Grudziądz nad Wisłą, w pobliżu ujścia Ossy, był starożytną osadą lechicką, którą nazwano
Gródkiem, niewątpliwie od wzniesionego tu za Piastów zameczku. Zameczek ten opanowany
został przez pogan pruskich, którzy częstymi stąd napadami trapili przyległe ziemie polskie.
Krzyżacy, po ujarzmieniu Prus, odbudowawszy miasto i zamek, zmienili jego polską nazwę
Gródek na Graudenz, z której powstał Grudziądz.
opr. A. Fularz na podst.
http://literat.ug.edu.pl/glogre/0028.htm
wg Johann Friedrich Goldbeck: Vollständige Topographie des Königreichs Preußen
. Teil II, Marienwerder 1789, S. 28, Nr. 1.)
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Upadek "fałszywie chrześcijańskiego"
niepodległego Mazowsza w roku 1047
Autor: Wieczorna

Walka przeciw fałszywie chrześcijańskiemu Mazowszu w latach 1034- 1047
Masław miał być przywódcą odmieńców wyznaniowych, przywódcą innowierczej fali
chrześcijaństwa. Gall wspomina o tym, że Kazimierz wyprawił się przeciw "falsi christicolae",
mając na myśli tłumienie powstania na czele którego Masław zdobył władzę w całym
Mazowszu. Do dziś nie wiemy, o jakich fałszywych chrześcijan chodziło, ani- dlaczego do ataku
doszło także ze wschodu. Jeśli w chrę wchodziłoby- jak chcą niektórzy- chrześcijaństwo
obrządku wschodniego, to dlaczego władca Rusi, Jarosław, tak chętnie przyłączył się do
eksterminacji współbraci w wyznaniu, skoro sam był "fałszywym chrześcijaninem"? A może
chodziło o innych "fałszywych chrześcijan", groźną herezję, tajemnicze chrześcijaństwo
obrządku jakobińskiego? To tylko przypuszczenia, nic konkretnego nie wiemy, poza opisem
tych terytorium u Al- Bekriego. Wg Galla Anonima przywódca tego fałszywie chrześcijańskiego
państwa, Miecław (Meczzlaus, Meczslaus, Meslaus) zginął w 1047 roku w bitwie z wojskami
księcia Kazimierza Odnowiciela i posiłkami księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Według
wersji przekazanej przez Wincentego Kadłubka Miecław jednak zbiegł do Prus i tam dopiero
został zamordowany[1].
Na 7 lat przed Wielką Schizmą
Wielka Schizma podzieliła dwa wielkie kościoły chrześcijańskie, choć nastąpiła dopiero w 1054
roku, to podziały funkcjonowały już wcześniej. Rzymscy katolicy traktowali chrześcijan
obrządku wschodniego jako pogan, z uwagi na różnice w dokrtynach. Możliwe, że Mazowsze
było regionem w którym wpływy innych form chrześcijaństwa były szczególnie silne. Po 1000
lat nadal nie wiemy, jakie formy obrządku uprawiano.
Spory wokół znalezisk archeologicznych
Janusza Roszko w publikacji pt. „Kolebka Siemowita" donosi o odkryciach archeologicznych na
Ostrowie Lednickim. Kłopotliwa dla dowiedzenia od-zawsze-katolickiego charakteru lokalnego
chrześcijaństwa jest sprawa odnalezienia greckich krzyży, zaś w Płocku, gdzie rezydował
Masław, odkryto świątynię bardzo przypominającą kościoły wielkomorawskie.
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Rys. Niezależne fałszywie- chrzescijańskie Mazowsze ze stolicą w Płocku, niepodległe w latach
1034-1047, cc wikimedia
Al- Bekri pisał o wyznaniach na terenie ziem obecnej Polski w czasach
przedrzymskokatolickich:
''Stanowią Słowianie liczne, różniące się od siebie plemiona. W ubiegłych czasach zebrał ich
razem pewien król, noszący tytuł Maha. Był on z ich plemienia zwanego Wolinan [lub:
Wolinana], a to plemię jest wielce poważane wśród nich. Potem poróżnili się między sobą, tak
że ustał u nich ład; a plemiona ich potworzyły oddzielne grupy, zaś nad każdym plemieniem ich
zapanował król.(...). Spośród tych plemion są takie, które wyznają chrześcijaństwo wedle
obrządku jakobickiego a są i takie, które nie mają żadnej księgi i nie uznają żadnego prawa
religijnego będąc poganami; a ród króla z tych [się wywodzi]. Plemię o którym wspomnieliśmy,
że się nazywa Sernin [Serbin?], palą siebie w ogniu gdy umiera ich wódz, i palą swoje
wierzchowce. Postępowanie ich jest [w tym względzie] podobne do postępowania Hindusów
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[czym] oni łączą się ze wschodem a oddalają się od zachodu.''
Porzucenie katolicyzmu
Odnośnie rewolucji antykatolickiej Gall Anonim donosi:
"(...) niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym,
sami się do rządów wynosząc, i jednych na odwrót zatrzymali u siebie w niewoli,
drugich pozabijali, a żony ich pobrali sobie w sprośny sposób i zbrodniczo
rozdrapali dostojeństwa (...). Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką - czego nie
możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu - podnieśli bunt przeciwko biskupom i
kapłanom Bożym (...)"
Chrześcijaństwo obrządku jakobickiego?
Wg Al- Bekriego na ziemiach obecnej Polski istniało chrześcijaństwo wedle obrządku
jakobickiego. Cóż to jest? Przeanalizujmy wypowiedzi Kazimierza:
Wygrawszy zatem chlubnie tę bitwę, Kazimierz z nieliczną garstką pospieszył bez wahania, by
zajść drogę wojsku Pomorzan, które przybywało na pomoc Miecławowi. Uprzednio bowiem
doniesiono mu o tym i z góry wiedział, że przybywają na pomoc [jego] wrogom. Dlatego
roztropnie postanowił najpierw z osobna skończyć z Mazowszanami, a potem już łatwiej
stoczyć walkę z Pomorzanami. Tym razem bowiem Pomorzanie wyprowadzili do boju cztery
legiony rycerzy, Kazimierzowe zaś rycerstwo nie stanowiło nawet połowy jednego [legionu].
Ale cóż? Gdy przybyli na pole bitwy, Kazimierz, jako mąż wymowny a doświadczony, w ten
sposób zachęcał swych rycerzy:
Oto dzień od dawna upragniony,
Oto kres trudów i walk ziszczony!
Pogromiwszy fałszywe chrześcijany,
Już bez trwogi uderzcie na pogany!
To nie liczba stanowi o zwycięstwie,
Lecz kogo Bóg swą łaską wesprze w męstwie.
Wspomnijcie więc dawniejszą waszą cnotę
I walczcie, by nie walczyć nigdy potem!
To powiedziawszy z pomocą Bożą rozpoczął walkę i wielkie odniósł zwycięstwo. Miał też nader
gorliwie i pobożnie czcić Kościół święty, a zwłaszcza mnożyć zgromadzenia mnichów i świętych
dziewic, ponieważ w pacholęcym wieku oddany został przez rodziców do klasztoru, gdzie
otrzymał gruntowne wykształcenie religijne." (za Gall Anonim, Kronika Polska")
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(I poł. XII w.)
Początki Państwa Mazowieckiego za Miecława
[...] W końcu zaś zarówno od obcych, jak i od własnych mieszkańców Polska doznała
takiego spustoszenia, że w zupełności niemal obraną została z bogactw i ludzi.
Wtedy to Czesi zniszczyli Gniezno i Poznań i zabrali ciało św. Wojciecha. Ci zaś, co
uszli z rąk wrogów lub którzy uciekali przed buntem swoich poddanych, uchodzili za
rzekę Wisłę na Mazowsze. [...]
Po uwolnieniu tedy i odbiciu ojczyzny i po wygnaniu obcych ludów, nie mniejszy
pozostał Kazimierzowi trud orężnego pokonania własnego ludu i swoich
prawowitych poddanych. Był bowiem pewien człowiek, imieniem Miecław, cześnik i
sługa jego ojca Mieszka, a po śmierci tegoż we własnym przekonaniu książę i
naczelnik Mazowszan. W tym czasie mianowicie Mazowsze było tak gęsto
zaludnione przez Polaków [Polan], którzy, jak powiedziano, uciekali tam poprzednio,
iż pola roiły się od oraczy, pastwiska od bydła, a miejscowości od mieszkańców.
Stąd poszło, że Miecław, ufny w odwagę swego wojska, a nadto zaślepiony żądzą
zgubnej ambicji, próbował zuchwale sięgnąć po to, co mu się nie należało ani z
prawa żadnego, ani z przyrodzenia. Stąd też do takiej posunął się hardości i pychy,
że odmawiał posłuszeństwa Kazimierzowi, a nadto z bronią w ręku i podstępem
stawiał mu opór." za: Kronika polska Galla Anonima
Kronika Polski Wincentego Kadłubka (XII/XIII w.) wyjaśnia pochodzenie Miecława:
[Krainę] tę zajął był pewien wiedziony żądzą panowania [człowiek] imieniem
Masław, z podłego rodu służebnego, z dziada chłopa, on zaś był mężem i pełnym
swady i bitnym.
Atak na Masława mógł być skoordynowany. W ostatnią resztkę dawnego porządku uderzono z
obu stron- od wschodu i od zachodu. Oto geneza ataków od strony wschodniej (za witryną
poczet.com)
I latopis sofijski (XI/XII w.)
[1041] W roku 6549. Idzie kniaź Jarosław na Mazowszan, w łodziach.
[1043] W roku 6551. Posłał na wiosnę wielki kniaź Jarosław syna swojego
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Włodzimierza na Greków [...] Tejże jesieni wydał wielki kniaź Jarosław siostrę swoją
za Kazimierza. I w tym roku krzywdził Miecław Kazimierza. I chodzi Jarosław
dwukrotnie na Mazowszan w łodziach i mówi Kazimierzowi: "Ojciec [dziad - przyp.
wł.] twój Bolesław pobił mnie i zabrał w niewolę moich ludzi, daj mi [ich] za wiano".
I zebrał Kazimierz ludzi jego wziętych w niewolę z Rusi, 800, nie licząc kobiet i
dzieci i dał za wiano Jarosławowi, swemu szwagrowi. Tenże Kazimierz wydał siostrę
swoją za Izasława, syna Jarosława.
[1047] W roku 6555. Idzie Jarosław po raz trzeci na Mazowszan, i zwycięża ich, i
zabija ich kniazia Mojsława, i podbija [ich] ziemię dla Kazimierza.
IV latopis nowogrodzki (XI/XII w.)
[1041] Posłał na wiosnę Jarosław syna swojego Włodzimierza na Greków [...] Tejże
jesieni wydał Jarosław siostrę swoją za Kazimierza. W tym roku krzywdził Miecław
Kazimierza, i chodzi Jarosław dwukrotnie na Mazowszan w łodziach i mówi
Kazimierzowi: "Ojciec [dziad - przyp. wł.] twój Bolesław pobił mnie i zabrał w
niewolę moich ludzi, daj mi [ich] za wiano". I zebrał Kazimierz ludzi jego wziętych w
niewolę z Rusi 800, nie licząc kobiet i dzieci i dał za wiano Jarosławowi, swemu
szwagrowi. Tenże Kazimierz wydał siostrę swoją za Izasława, syna Jarosława.
[1047] W roku 6555. Idzie Jarosław po raz trzeci na Mazowszan, i zwycięża ich, i
zabija ich kniazia Mojsława, i podbija [ich] ziemię dla Kazimierza.
Powieść Minionych Lat (I poł. XII w.)
[1041] Roku 6549. Poszedł Jarosław na Mazowszan, w łodziach.
[1043] Roku 6551. Posłał Jarosław syna swojego Włodzimierza na Greków, [...] W
tych też czasach wydał Jarosław siostrę swoją za Kazimierza, i dał Kazimierz za
wiano ludzi ośmiuset, których był zabrał w niewolę Bolesław [Chrobry],
zwyciężywszy Jarosława.
[1047] Roku 6555. Jarosław poszedł na Mazowszan, i zwyciężył ich, i kniazia ich
zabił, Mojsława, i poddał ich Kazimierzowi.
Problem współczesnych analiz
Jeśli przejrzymy literaturę, znajdziemy dwa głosy. Jedni widzą reakcję pogańską, inni, ajk
Gerard Labuda Pierwsze państwo polskie wyd. KAW, 1989. Str 77-78, dowodzą, że z
zachowanych przekazów wynika, że w 1038 roku, kiedy Czesi wkraczali do ogarniętej
zamieszkami Polski, zastali nienaruszone świątynie w Krakowie, Gnieźnie i w innych miastach.
Nic nie wskazywało na to, że doszło w Polsce do odrodzenia pogaństwa. Do czego więc doszło?
Upadek fałszywie chrześcijańskiego Mazowsza
Atakowane (dlaczego?) z obu stron młode państwo nie utrzymało się przy życiu. Szybko
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odzyskujący kontrolę nad krajem Kazimierz ściągał posiłki na wyprawę przeciwko fałszywej
wersji chrześcijaństwa, samemu będąc nader gorliwym ex-mnichem w wersji bojowej.
Porażka w walce z roku 1047 kosztowała Masława życie, padł ofiarą zemsty jesto
dotychczasowych sojuszników. śmierć Miecława opisuje Wincenty Kadłubek w swojej Kronice
Polski (XII/XIII w.):
Ów zaś dumny książę ucieka do Getów [Prusów], gdzie go wynoszą na wyższy
stopień godności. Albowiem Geci, poniósłszy dotkliwe straty w swoich zabitych,
wszyscy na niego zrzucają winę, na nim mszcząc się za śmierć wszystkich: po wielu
dopiero mękach wieszają go na bardzo wysokiej szubienicy i mówią: "W górę
dążyłeś, góry się trzymaj" - po to, aby nawet umierającemu nie brakowało szczytu
upragnionej wysokości.
Historia "fałszywie"-chrześcijańskiego Mazowsza
Na witrynie POCZET.COM został umieszczony opis dziejów niezależnego i"fałszywie"
chrześcijańskiego państwa na Mazowszu. Państwo to utrzymało się od 1034 do około 1047
roku, stolicę upatruje się w Płocku. Trwało aż 13 lat. Do dziś nie wiemy, jaki odłam "fałszywego
chrześcijaństwa" mieli na myśli kronikarze. Nie wiemy co się stało, wiedza ta w dziwny i
konsekwentny sposób zniknęła z ogólnie dostępnego zasobu danych na temat historii kraju.
Możliwe że konkurencja między wyznaniami ma w Polsce jeszcze wiele podobnych kart.
Miecław przejął władzę na Mazowszu w czasie nieobecności Kazimierza w kraju
(1034/1039), na drodze "pokojowej", tzn. nie na drodze antymonarszego buntu.
Po powrocie Kazimierza do kraju (1039) Miecław nie zamierzał oddać mu władzy w
dzielnicy mazowieckiej, a nadto z bronią w ręku i podstępem stawiał mu opór.
Dopiero od tego czasu należy datować faktyczny początek konfliktu Kazimierza z
Miecławem. Być może Miecław próbując zbrojnie sięgnąć po to, co mu się nie
należało ani z prawa żadnego, ani z przyrodzenia rozważał/realizował podbój innych
dzielnic polskich (Wielkopolska?).
W roku 1041 na Mazowsze spadł najazd Jarosława Mądrego. Powodem mogło być
wrogie stanowisko Miecława wobec ekspansji ruskiej na Jaćwieży (1038) i Litwie
(1040). Najazd ruski Miecław odparł.
Prawdopodobnie po nieudanej wyprawie ruskiej z roku 1041, nastąpiło zbliżenie
Kazimierza z Jarosławem przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi, umocnione
małżeństwem polskiego księcia z siostrą Jarosława, Dobroniegą (ok. 1041).
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Lata 1042/1043 to okres walk pomiędzy Kazimierzem i Jarosławem z jednej strony,
a Miecławem (i prawdopodobnie Pomorzanami) z drugiej. Sytuacja musiała być na
tyle niebezpieczna dla polskiego księcia, że zaryzykował nawet utratę przyjaźni
króla niemieckiego Henryka III. Pomimo dwukrotnego niestawiennictwa na dworze
niemieckim, zdołał się usprawiedliwić, co wskazuje, iż powód musiał być poważny.
Wyprawy Jarosława przeciwko Mazowszu w roku 1043 i "krzywdy", które w tym
czasie Miecław miał poczynić Kazimierzowi notują niektóre latopisy ruskie.
Następuje dalsze zbliżenie Kazimierza z Jarosławem, umocnione małżeństwem
(1042/45) siostry polskiego księcia, Gertrudy z synem Jarosława, Izasławem.
W czerwcu 1046 Henryk III (już jako cesarz) gości na swym dworze Kazimierza,
Brzetysława czeskiego i Siemomysła pomorskiego, by następnie pogodzić ze sobą
skłóconych książąt. Być może działanie cesarza miało zapewnić Kazimierzowi
neutralność księstwa pomorskiego (zachodniopomorskiego?) podczas planowanej
rozprawy z Miecławem.
Upadek państwa Miecława nastąpił w roku 1047, pomimo, iż pozostawał on w tym
czasie w sojuszu z Pomorzem (nieznana jest tu rola Siemomysła, księcia
pomorskiego; mógł być zarówno sojusznikiem Miecława, jak też zachowującym
neutralność księciem zachodniopomorskim). Pomimo pełnego patosu opisu bitwy
Kazimierza z Mazowszanami, a następnie Pomorzanami, zawartego w kronice Galla
Anonima, wydaje się niemal pewne, iż to obecność wojsk Jarosława Mądrego
zadecydowała o zwycięstwie koalicji polsko-ruskiej.
Miecław zginął w trakcie działań wojennych roku 1047 (być może w trakcie bitwy) i
późniejsza tradycja o jego śmierci na szubienicy z rąk mszczących się Prusów
wydaje się mało prawdopodobna i ma charakter... moralizatorski (jest
przedstawiana jako kara za grzech pychy).
Konsekwencje upadku Fałszywie Chrześcijańskiego Mazowsza
Porażka Masława oznaczała ugruntowanie się religii katolickiej w kraju. Oznaki uprawiania
innych kultów praktycznie zniknęły na kilka stuleci z kart historii. O ile zachodniosłowiańskim
państwom Słowian Połabskich udało się zrzucić jarzmo obcej władzy i utrzymać dawny
porządek jeszcze przez kolejne ok. 150 lat, to upadek fałszywie chrześcijańskiego Mazowsza na
zawsze zamknął wieko lechickiego porządku i jego wyznaniowej mozaiki, wśród której
znajdowali się owi tajemniczy fałszywi chrześcijanie. Jak skuteczna była to walka, niech
świadczy fakt damnatio memoriae, wymazania z pamięci wszelkich informacji na temat
szczegółów wyznania owych "fałszywych chrześcijan".
Walka z innymi wersjami chrześcijaństwa w epokach późniejszych
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Z listu papieża Marcina V (1417 - 1431) do Władysława Jagiełły:
"Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem
eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę
równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom
uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na
świat aby znieść niewolnictwo; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do
unicestwienia królów i kapłanów. Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły
przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej
miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów."
Opr. A. Fularz na podstawie Wikipedii oraz Poczet.com
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Kulturkampf, który zmienił Polskę
Autor: Wieczorna

Obrona demokracji plemiennej w Polsce łączyła się także z rewoltą przeciwko narzuconemu
systemowi feudalnemu, który odbierał dawne przywileje, likwidował wiece i ludowładztwo.
Odbierał on władzę szeregowym członkom społeczności, ba, narzucał system podatkowy. Z
tamtego systemu nie pozostało niemal nic pewnego. Nie przetrwały zapisane dzieje, zniknęła
cała tysiącletnia historia wielkiego imperium, którą dziś, po latach, można odtwarzać z zapisów
kronik innych krajów.

Rys. Potajemne modły, malował Vasily Perov, cc wikimedia
Czy okres wojny wyznaniowej niesie w sobie jakąś wielką tajemnicę? To bez wątpienia okres
który trwale zmienił bieg naszej historii. Polska po 800 latach trwania we względnej izolacji
(okres tzw. Lechii) rozpadła się pod ciężarem walki stronnictw po silnym konflikcie
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wewnętrznym. Dobrowolnie poddała się władzy i osądowi cesarza niemieckiego. Po kolejnych
200 latach stała się obiektem agresji, podoboju. Oto w 1038 roku Kazimierz Mnich wraca na
mieczach, jest to władca wyciągnięty z mniszego habitu i instalowany na tronie przy pomocy
zachodnioeuropejskiego rycerstwa.
Polska staje się częścią cywilizacji rzymskiej, łacińskiej. Ginie lokalna obrzędowość i tradycja,
na kilkaset lat zanika lokalne piśmiennictwo. Wolni kmiecie nagle odkrywają się zniewoleni i
pozbawieni praw politycznych. Zaczyna się nowy system.
Ale on rodzi się w konwulsjach. Wybucha silna rewolta, nowy bunt. Ludność ucieka z
ogarniętego walkami państwa Kazimierza. Mazowsze wypełnia się ludnością na niespotykaną
skalę. Pola pełne są oraczy, miasta mieszczan. Mieszkańcy szybko ginącej Lechii przenieśli się
do ostatnie oazy dawnego porządku. Ale nie na długo. Kazimierz Mnich, odzyskujący z wolna
kontrolę przy pomocy państw ościennych, szybko rozgromi krnąbrnych obrońców dawnej
mieszanki wyznaniowej i obyczajowej.
Zbliża się bitwa która rozstrzygnie o wyznaniowej przyszłości Polski na najbliśze tysiąc lat.
Zwany w części źródeł mianem pogańskiego, ale specjaliści zwracają uwagę na pomyłkę, jaką
popełniają ci pochopnie tak zaliczający ten bunt.
Gall Anonim mówi o "falsi christicolae", mówi o tych którzy "od wiary katolickiej odchyliwszy
się (de fide catholica deviantes)" zagarnęli "Boże siedziby". A więc ktoś odebrał kościoły
katolickie? Czyżbyśmy byli coraz bliżej rozwiązania tej zagadki?
F. Kmietowicz na wielu stronach analizuje dokumenty wojen domowych z lat 1030-1038 i
dostrzega, że w żadnym dokumencie nie ma wyrażenia "idolatra" czy "paganorum". Historycy
zaliczyli bitwą Kazimierza Odnowiciela z Masławem do „reakcji pogańskiej”. Tymczasem Gall
opisując wydarzenie nadmienia, że po zwycięstwie nad wojskami Masława Kazimierz
Odnowiciel przemawiając do swoich rycerzy, powiedział: „Pokonawszy tylu fałszywych
chrześcijan (superatis tot falsis christicolicos), już bezpiecznie walczyć będziecie z poganami”.
Z tych słów wynika, że ani Masław, ani jego rycerze nie byli poganami, jak Prusowie, którzy
nadciągnęli z pomocą, lecz widząc klęskę wielkorządcy Mazowsza, pospiesznie wycofali się do
swego kraju.[1]
Doszło do zrównania kraju z ziemią w wyniku nieprzebierającej w środkach wojny
wyznaniowej. Kraj który dopiero co po podboju podnosił się na niezależność, został ponownie
zrujnowany i zrównany w wielu miejscach z ziemią. Zamieniony w pobojowisko, odradzał się
całkowicie i zupełnie na nowo. Dawne miasta porzucano, budując nowe. Polska była tworzona
na nowo, po zrównaniu jej poprzedniczki z ziemią. Jeśli rządy Bolesława Chrobrego przetrwały
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ajkieś resztki lechickiego porządku, to oto pod panowaniem Kazimierza Mnicha zostały one
wciąnięte w ogromy wir najciemniejszych wieków ciemnego Średniowiecza, systemu w którym
zdrada narodu dla ideałów wyznaniowych jest czymś nagradzanym. Prawdy etyczne stają się
podporządkowane nowemu władcy, który objął ten kraj jako lenno, i to aż do wieku XVII.

Gall Anonim podsumowuje ten Kulturkampf o włądzę nad przeszłością:
„Lecz dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w
niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa (...)".

Arnold Bocklin, „Święty gaj", 1882, źródło: racjonalista.pl
Thietmar:
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„W państwie [Bolesława] panuje dużo różnych obyczajów, a choć są one straszne, to
jednak niekiedy zasługują na pochwałę. Lud jego wymaga bowiem pilnowania na
podobieństwo bydła i bata, na podobieństwo upartego osła (...) Jeśli stwierdzono, że
ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso, karano go surowo poprzez wyłamanie zębów.
Prawo Boże bowiem świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez
taki przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów" (VIII,2).
M. Agnosiewicz przytacza, jak u schyłku XI w. mieszkańcy Szczecina mieli oświadczyć
biskupowi Ottonowi Mistelbachowi:
"U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi,
wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma,
toteż nie chcemy takiej religii! U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś
utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk" (za: Żywot świętego Ottona).

W ruskiej Powieści minionych lat, autorstwa Nestora, zapisano:
"Tegoż czasu umarł Bolesław Wielki w Lachach i był bunt w ziemi lackiej; ludzie
powstawszy pozabijali biskupów i popów [księży], i bojarów swoich, i był bunt".
Roczniki czeskie zapisały:
"W roku 1031. Było wtedy prześladowanie chrześcijan w Polsce i płonęły kościoły i
klasztory".
Gall Anonim tak to opisuje:
"I choć tak wielkie krzywdy i klęski znosiła Polska od obcych, to jeszcze
nierozsądniej i sromotniej dręczoną była przez własnych mieszkańców. Albowiem
niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami
się do rządów wynosząc… Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką — czego nie
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możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu — podnieśli bunt przeciw biskupom i
kapłanom Bożym i niektórych z nich, jakoby w zaszczytniejszy sposób, mieczem
zgładzili, a innych, jakoby rzekomo godnych lichszej śmierci, ukamienowali".
Po roku 1047- upadku Państwa Mazowieckiego pod przywództwem Masława, ostatniego
polskiego państwa "fałszywych chrześcijan" jak zanotował to Gall Anonim, zamknął się rozdział
dawnej kultury przedrzymskokatolickiej. Dziś- zachowane wzmianki są nieliczne, przetrwały w
twórczości autorów katolickich, ba, opisy dawnych Słowian i ich duchowości często
powstawały dopiero wieki po tych wydarzeniach.
opr. Adam Fularz na podstawie WIkipedii oraz Racjonalista.pl

[1] Frank Kmietowicz, "Kiedy Kraków był trzecim Rzymem?
http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/multimedia/ksiazki/po-polsku/frankkmietowicz%E2%80%93%E2%80%9Ekiedy-krakow-byl-trzecim-rzymem%E2%80%9D/
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Czy w Polsce przed katolicyzmem
rozwijało się "chrześcijaństwo
słowiańskie?"
Autor: Wieczorna

Wiele osób sądzi że w swojej historii najsilniejszy nurt chrześcijaństwa w Polsce od zawsze
podlegał Rzymowi i jego biskupowi. Tymczasem wiele dowodów wskazuje na to że przez ok.
150 lat na obecnych ziemiach Polski kwitła oddzielna administracja kościelna w Wiślicy i w
Krakowie, której arcybiskupi kontrolowali rozległe terytoria pozostałe po misjach Cyryla i
Metodego, tworząc na ziemiach Polski rodzaj konkurencyjnej do rzymskiej, rozległej i bardzo
niezależnej jurysdykcji kościelnej.
W moje ręce wpadła ciekawa książka, dość logicznie wywodząca okoliczności początków
chrześcijaństwa (wówczas jeszcze zwanego jako obrządek cyrylo-metodiański) w Polsce. Gwoli
wstępu zacytuję fragment artykułu odnoszącego się do tych samych wydarzeń:
“Historiografia polska, szczególnie ta pozostająca w zgodzie z taką wizją dziejów
Polski, jaką promuje Kościół, chętnie przedstawia początki naszych dziejów tak,
jakby przed Mieszkiem, a szczególnie przed aktem, jakiego dokonał, tj. przyjęciem
chrztu, na ziemiach tych była po prostu pustynia. [4]
Otóż- jak na dziesiątkach stron dowodzi autor na podstawie źródeł z epoki i analizujących ją
bardziej nam współczesnych historyków, w Polsce wraz z chrztem księcia Mieszka I
wprowadzony został obrządek łaciński i podległość organizacji kościelnej Rzymowi, podczas
gdy równolegle funkcjonował o co najmniej 90 lat starszy obrządek słowiański (cyrylometodiański), raczej wprowadzony “mieczem” na tereny obecnej Polski około 874-875 roku.
Stało się to najpóźniej wraz z najazdem Świętopełka I na Państwo Wiślan i przyłączeniem
państwa Wiślan do Rzeszy Wielkomorawskiej.
Nad górną Wisłą powstało nowe słowiańskie państwo. Wymienia ich w książce „Opis Niemiec”,
kraj ich nazywa „Visleland” – Kraj Wiślan. [1] .
“Jeszcze jeden dokument potwierdza fakt istnienia państwa Wiślan, jest nim
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„Chorografia”, czyli tak zwane anglosaskie uzupełnienie opisu świata sporządzone
na podstawie relacji wikingów Othera i Wulfstana za czasów króla Alfreda
Wielkiego (871-899). Tam też znajdujemy informację „na wschód od Moraw jest kraj
Wisła (Wisle land)”. [1]
W „Żywocie św. Metodego”, napisanym przez jednego z uczniów tuż po roku 885, znalazł się
następujący ustęp:„Pogansk knjaz, silen vel’ma, sedja v Yisle, rugasesja krstjanom i pakosti
dejase. Poslav ze k nemu ręce: dobro ti sje krstiti, synu, voleju svojeju na swojej zemli, da ne
plenem nudmi krscen budesi na cuzej zemli i pomjanesi mja, jeże i byst”.
W polskim tłumaczeniu wzmianka brzmi:
„Potężny książę panujący we Wisłach, urągał” chrześcijanom i wyrządzał im
krzywdy. Posławszy więc do niego wieść (Metody) rzecze: Dobrze byłoby, synu, abyś
się dobrowolnie ochrzcił na swej ziemi, bo nie będziesz wzięty do niewoli i pod
przymusem ochrzczony na cudzej ziemi. I wspomnisz mnie, co się też stało”.
Autor przeczesuje wczesne źródła w poszukiwaniu objawów kultu typowego dla tej wersji
obrządku. I znajduje je. Na dowód kultu św. Gorazda, jednego z uczniów Cyryla i Metodego,
natrafia na kalendarzu pochodzących z Wiślicy z II połowy XIV wieku. Święty ten nigdy nie był
na liście świętych kościoła obrządku łacińskiego.
F.Dvornik, wybitny slawista czeskiego pochodzenia i zarazem ksiądz katolicki, w książce
„Byzantine Missions Among the Slavs”, wydanej w New Jersey w 1970 r. wprost pisze, że nie
ulega wątpliwości, iż podczas najazdu Madziarów na Wielkie Morawy w 907 r. arcybiskup
cyrylo-metodiański schronił się w Małopolsce i z niej kierował rozległą metropolią, która
obejmowała prawie wszystkie ziemie słowiańskie.” [1] Dvornik utrzymuje iż wszystko wskazuje
na to iż po 907 roku to w Małopolsce mieściło się główne centrum tego obrządku.
Aż do 955 roku zachodnia Małopolska była odcięta od kontaktu ze światem zachodnim z uwagi
wojen na południu (najazdów madziarskich). Arcybiskup Gorazd i jego następcy musieli działać
samodzielnie. Analizując opisy obrzędów, pisze że prawdopodobnie już pierwsi Piastowie byli
wyznawcami cyrylo-metodyzmu i jej obrządku chrześcijaństwa.
“Kolejnych dowodem na obecność cyrylo-metodianizmu w Polsce był ślub Mieszka I
z Dobrawą. Ślub chrześcijanki z poganinem w X w. były wielką hańbą dla
chrześcijaństwa. Mieszko musiał być więc ochrzczony najpierw w obrządku
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słowiańskim, a następnie przejść na rzymski.” [2]
Znajduje też sporo nieścisłości w annałach i pyta: “Jak to mogło się stać, że kiedy w 968 r.
powstało w Poznaniu pierwsze biskupstwo polskie,o dwa lata wcześniej rezydował w Krakowie
arcybiskup, mający jurysdykcją kościelną nad kilkoma biskupstwami w Polsce?” [1] Inny autor
zauważa: “Znowu powołując się na chrześcijańskiego historyka, biskupa Thietmara, pierwszym
biskupem Krakowa był Niemiec, Poppon”. Z kolei w “Katalogu biskupów krakowskich”,
powstałym na początku XI w., zawarta jest informacja, że przed biskupem Popponem byli
biskupi “Prohorus et Proculphus” – byli to biskupi najprawdopodobniej obrządku
słowiańskiego. ” [3]
“Dwa katalogi biskupów krakowskich (Nr.4 i Nr.5) podają, że od Prohora do Lamberta żuli
wszyscy hierarchowie byli arcybiskupami, natomiast trzy mniejsze katalogi, że tylko biskupami.
4. Rocznik Kapituły Krakowskiej podaje pod rokiem 1027: „Ypolytus archiepiscopus obiit,
Bossuta successit”, a pod rokiem 1028: „Stefanus archiepiscopus obiit”.”[1]
Autor bada doniesienia o postępach ówczesnej chrystianizacji. Biskup Theotmar już w roku
900 pisał do papieża, że cały wschód jest nawrócony i misjonarze nie mają co robić, mając na
myśli także południowe tereny obecnej Polski. Autor przypomina słowiańską wersję
chrześcijaństwa w opactwie w Tyńcu, przypominając zapisy kronikarzy którzy wyjaśniają
okoliczności założenia opactwa “podając pod rokiem 991, że z Wągier (Słowacji) przybyła
liczna grupa zakonników, którzy przynieśli z sobą „prawdziwą wiarą”.[1]
“‘W „Chronografie” niejakiego Samuela, diaka z Dubkowa, rękopisie z XV wieku, lecz opartym
na wcześniejszym tekście1, po przytoczeniu faktu, że Cyryl, filozof, „wynalazłszy pismo
słowiańskie zapisał je u Morawian, u Lachów i innych narodów, a potem na Rusi” wzmianka
podaje, ze św. Wojciech
„zniszczył prawdziwą wiarą i słowiańskie pismo odrzucił i zaprowadził pismo
łacińskie, obrazy prawdziwej wiary popalił, biskupów i księży jednych pozabijał,
drugich rozegnał i poszedł do Prus i tam został ubity, Wojciech, biskup łaciński”. ”
(…)
Wzmianka podaje, że św. Wojciech „obrazy prawdziwej wiary” popalił. [1]
Inny autor z kolei bada tezy o walce Wojciecha z innymi obrządkami chrześcijaństwa:
“Henryk Paszkiewicz twierdzi, że tak właśnie było i wbrew opinii wielu badaczy
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uznaje pogląd o współistnieniu w Polsce dwóch obrządków. Z kolei prof.
Łowmiański uznał przekaz Samuela z Dubkowa za wiarygodny, a tam napisano, że
w czasach Chrobrego nie kto inny, ale św. Wojciech energicznie słowiański
obrządek zwalczał! Wzmianka z pism ruskich (nie przez wszystkich badaczy uznana
za wiarygodną) o złupieniu przez Wojciecha świątyni obrządku słowiańskiego
mogłoby tę hipotezę potwierdzić.” [4]
Wkrótce potem nastają czasy reakcji, przez autora odczytane jako walki wyznawców różnych
wersji chrześcijaństwa. Przyzywa przykłady zwalczanych sekt w ówczesnej Europie
(bogomilcy, albigensi) i każe traktować wydarzenia jako formę walki papiestwa o wpływy w
różnowierczej jeszcze wówczas Polsce.
Kronikarz Gall pisze o tych wydarzeniach z perspektywy katolickiej:
„albowiem poddani podnieśli bunt przeciw panowaniu możnych i sami siebie
uczynili panującymi. Ponadto także od wiary katolickiej odchyliwszy się (de fide
catholica deviantes), czego bez płaczu nie można powiedzieć, przeciw biskupom i
kapłanom Boże siedziby zagarnęli, a jednych z nich, którzy byli godni, zgładzili
mieczem, a innych z nich ukamienowali”.
Długosz opisując podobne wypadki przedstawia, że spowodowali je „in fide vacillans in
religione oberans”, a więc heretycy. [1]
Oto fragment z historii początków biskupstwa i kapituły w Krakowie, pióra Władysława
Abrahama:
Pewną jest rzeczą, że dzielnica krakowska pierwsza z pośród innych dzielnic Polski
zetknęła się z chrześciaństwem i to na długo przedtem zanim nad Gopłem usłyszano
opowieść o krzyżu Chrystusa. I już nie tradycya, ale dość pewne źródło historyczne
wiąże dzieje misyj w tych stronach z apostołem Słowian Metodym. Znanym jest
powszechnie ustęp z legendy św. Metodego o jego stosunku z księciem Wiślan,
którego do przyjęcia wiary chrześciańskiej nakłaniał[5] i zdaje się nie podlegać
wątpliwości, że wówczas kiedy widocznie kraj Wiślan do sfery wpływów państwa
Wielkomorawskiego należał, nie napotykały tu misye chrześciańskie pomimo
początkowego oporu ze strony księcia na poważne przeszkody. A nawet misye te
musiały się ożywić, kiedy po śmierci Metodego i usunięciu obrządku słowiańskiego,
postarał się książę Wielkomorawski Mojmir II u Jana IX o wznowienie archidyecezyi
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morawskiej. Papież Jan IX wysłał wtedy legatów swoich, którzy wyświęcili z jego
polecenia arcybiskupa dla Moraw i trzech jeszcze nadto jego sufraganów[6]. Nie
idziemy tak daleko, aby przypuszczać, że jeden z wyświęconych wówczas około r.
900 biskupów zajął jako dyecezyę kraj Wiślan, późniejszą krakowską dzielnicę[7],
ale pewnem jest niemal, że wobec ówczesnego obszaru państwa Mojmira, do
którego Czechy już nie należały[8], jeden z tych biskupów działalnością swą i
naszych stron dotykał. Lecz państwo Wielkomorawskie w kilka lat po tem upadło,
zajęte przez Węgrów, a jaki los spotkał przytem ziemię krakowską i niedawny
posiew chrześciaństwa, nie wiemy. Bezwątpienia jednak warunki zmieniły się
niekorzystnie, więc organizacya kościelna jeżeli istniała, odcięta od bliższych
stosunków z Zachodem traciła swą żywotność, a chrześciaństwo, które zapewne w
przeciągu lat 30 nie mogło być należycie utwierdzone, powoli grunt traciło. Może tu
i owdzie pozostała jeszcze jaka kaplica lub krzyż jaki, może kiedy przedarł się w te
strony gorliwy misyonarz, a kupiec, który tu dotarł przypomniał czasem dawne
nauki, chociaż sam nie mógł być apostołem skutecznym. Lecz klęski Węgrów w
Niemczech w latach 933 do 955, a później na wyprawie przeciw cesarstwu
wschodniemu w r. 970, otwarły znowu drogę nad Wisłę wpływom Zachodu, tem
bardziej, że bliskie Czechy już przyjęły prawie w zupełności wiarę chrześciańską, a
kler niemiecki zajął się nawet gorliwie misyami wśród Węgrów. Nekrolog z S.
Gallen wspomina współcześnie o zagadkowym biskupie Prunwarcie, który na
Węgrzech wielu nawrócił[9], a biskup passawski Pilgrim oddał się temu zadaniu
energicznie, śląc misyonarzy na wsze strony[10]. Tkwiła w tem jego postępowaniu i
pewna ukryta myśl osobista, dążył on bowiem nie przebierając w środkach do
utworzenia dla siebie osobnej metropolii, w której skład miały wejść dawna
Pannonia, Węgry, Morawia i inne bliżej nie oznaczone kraje słowiańskie, zapewne
te, które wciągnął w obręb swej misyjnej działalności. W sfałszowanym przez niego
liście papieża Agapita II te ziemie słowiańskie wymienione są w związku z Morawią
[11], być więc może, że i geograficznie jej dotykały, że może to były dawne ziemie

Wiślan i Śląsk. Lecz plan Pilgrima spotkał się z opozycyą[12] w kuryi a niedługo
potem, bo w r. 975 dowiadujemy się o utworzeniu biskupstwa w Pradze i o istnieniu
biskupstwa morawskiego[13], a więc tuż w sąsiedztwie Krakowa. Dla ocenienia
dziejów Kościoła w tej ziemi, niezbędną jest rzeczą określenie jej ówczesnych
stosunków politycznych a przedewszystkiem jej samoistności lub przynależności czy
to do Czech, Moraw czy Polski.
O ile chodzi o całą pierwszą połowę wieku X żadnych w tym względzie nie
posiadamy danych, na podstawie których możnaby chociaż przybliżone do prawdy
wysnuwać wnioski, pogląd zaś na późniejsze stosunki mąci brzmienie przywileju
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cesarza Henryka IV z r. 1086 polegającego na fałszerstwie biskupa praskiego
Gebharda-Jaromira. Jak wiadomo Jaromirowi chodziło wówczas o zniesienie
niedawno założonego biskupstwa morawskiego i włączenie go do dyecezyi praskiej,
przedstawił wiec cesarzowi do zatwierdzenia akt oznaczający rzekome pierwotne
granice tej dyecezyi, które obejmowały nie tylko całe Morawy, ale i całą ziemię
krakowską po Bug i Styr. Nie ulega wątpliwości, że takich granic biskupstwo
praskie nigdy nie posiadało, i że cały akt ten, jak to nauka już dowodnie wykazała,
jest tendencyjnie sfałszowanym[14], w tym względzie jednak przyjmujemy w
zupełności niedawno wypowiedziane zdanie, że granice w przywileju z r. 1086
oznaczone były granicami nie biskupstwa praskiego, ale dawnej z czasów istnienia
państwa Wielkomorawskiego metropolii morawskiej[15]. Akt ten więc dla ocenienia
stosunków z drugiej połowy w. X przydać się nie może, chociaż posłużyćby mógł do
stwierdzenia, że niegdyś ziemia krakowska w skład prowincyi metropolitalnej
morawskiej wchodziła. Usunąwszy przeszkodę, jaką ten akt stanowi, weźmy na
uwagę inne niewątpliwe wskazówki źródłowe.
Wedle podania geografa arabskiego Al-Bekriego, który korzystał z dzieł uczonego
podróżnika hiszpańskiego żyda Ibrahima-ibn-Jakóba z X wieku, był około r. 965
Bolesław czeski władcą Fragi, Bwimy i Krâkwa a więc Pragi, Czech (Boemii) i
Krakowa. Kraków należał więc w tym czasie do Czech i obok Pragi był
najznakomitszym grodem w tym państwie. Ten stan rzeczy stwierdza również
kronikarz czeski Kosmas, chociaż w sposób odmienny, przypisując zajęcie Krakowa
dopiero Bolesławowi II (co jest widocznie mylnem), fakt więc ów uważać należy za
niewątpliwy. Niewątpliwem jest również, że Kraków został odjęty Czechom przez
książąt polskich w ostatnim dziesiątku lat wieku X, lecz dokładniej daty oznaczyć
nie można. Wedle kroniki Thietmara jeszcze Mieszko I zdobył na Bolesławie II jakiś
bliżej nie oznaczony większy kraj (regnum)[16], wedle Kosmasa znowu, który
apoteozuje Bolesława II (chociaż w jego charakterystyce nie czerpie z żadnych
źródeł rodzimych, lecz przepisuje szczegóły opowiedziane przez Reginona z Prüm o
Ludwiku Niemieckim) miał tego dokonać Bolesław Chrobry po śmierci Bolesława II
w r. 999[17]. Nie przyczynia się również do rozwiązania tych chronologicznych
wątpliwości i zagadkowy akt darowizny Polski na rzecz stolicy apostolskiej, który
wedle podania kardynała Deusdedita korzystającego w tej mierze z Archiwum
papieskiego XI wieku, miał być przez nieznane nam bliżej osoby (Dagome iudex et
Ote senatrix et filii eorum Misica et Lambertus) w ręce papieża Jana XV a więc
latach 985—996 złożony. A w akcie tym granice Polski oznaczone są już do Krakowa
i od Krakowa[18]. Nie wdając się jednak w bliższe roztrząsanie nasuwających się
zagadek, co dla naszego celu jest zresztą dość obojętne, stwierdzamy tylko fakta,
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które zdają się być zupełnie pewne, że Kraków od czasów czeskiego Bolesława I aż
do ostatniego dziesiątka lat wieku X najdalej do r. 999, należał do Czech a następnie
przeszedł bezpośrednio pod panowanie Polski. Przez czas panowania czeskiego
ziemia ta jak zostawała pod wpływem istniejących w Czechach stosunków
politycznych, tak samo ulegała i wpływom stosunków kościelnych. Posiadanie zaś
Krakowa przez Czechów każe się domyślać, że i Morawy w ich ręku się znajdowały,
trudno bowiem przypuścić, aby państwo czeskie szerzyło swoje podboje drogą
północną, ponad Morawy, skoro długą ścianą do Moraw przytykało, dzierżawy
bowiem rodziny Sławnikowiczów z Libic więcej ku północy Czech się rozciągały[19],
a przytem ród ten w pewnym stosunku zawisłości do rodu Przemyślidów pozostawał
[20]. Nie posiadamy wprawdzie wyraźnych wzmianek w źródłach o należeniu Moraw

do Czech, ale podania o znacznem rozszerzeniu granic czeskich czy za Bolesława I
czy II tudzież fakt, że ani o należeniu wówczas Moraw do cesarstwa lub Węgier, ani
o samoistności politycznej tej ziemi, nie mamy wiadomości, skłania również do
przypuszczenia, że Morawy i ziemia krakowska współcześnie do Czech należały[21]
A przytem jeszcze na jeden szczegół należy zwrócić uwagę. W akcie arcybiskupa
mogunckiego Willigisa z 28 kwietnia r. 976 wymieniono wspólnie z biskupem
praskim biskupa morawskiego w sposób wykluczający wszelkie wątpliwości[22].
Owa łączność, owo wspólne występowanie, każą się domyślać i bliższej łączności —
łączności państwowej. W tem oświetleniu należy rozważyć stosunki kościelne
Moraw. Przypuszczać musimy, że pomimo zajęcia całego kraju, czy jego części
przez Węgrów, chrześciaństwo tam istniejące nie upadło zupełnie, a gdy w połowie
wieku X oddziaływanie Zachodu znowu się wzmogło, organizacya kościelna w
tamtych stronach również ponownie się ustaliła i dalej rozwijała. A kiedy w
Czechach utworzono biskupstwo w Pradze, powstało również biskupstwo
morawskie włączone również do prowincyi mogunckiej, a niejasna dość tradycya,
którą podał Kosmas, przekazała nawet imię jednego z dawnych biskupów
morawskich „Wracen”, chociaż Kosmas sam twierdzi, że nie jest pewny, czy on się
rzeczywiście tak nazywał[23]. Skoro Kraków wraz z Morawią należał do Czech, owo
biskupstwo morawskie niewątpliwie i tę ziemię obejmowało i na nią działalność swą
rozciągnąć musiało, a biskup morawski był zarazem biskupem i w tej części Polski.
Biskupstwo to jednak niedługo zdaje się trwało, w każdym razie z początku wieku XI
już o niem nie słyszymy, (wznowiono je dopiero w drugiej połowie tego wieku), a
Thietmar merseburski wie tylko, że tacy[24] biskupi dawniej istnieli, ale nie wie już
nic o tem, aby istnieli jeszcze za jego czasów. Ta chwila, w której biskupstwo
morawskie niknie, dziwnie się schodzi z chwilą zdobyczy Bolesława Chrobrego na
Czechach, może wraz z Krakowem więcej kraju na zachód, a więc w głąb Moraw
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zajęli Polacy, wszak niedługo potem i całe Morawy do państwa polskiego zostały
włączone[25]. Biskup morawski zaś, jak już sam jego tytuł „episcopus Moraviensis”
wskazuje, nie miał stałej siedziby, na wzór współczesnych biskupów missyjnych,
więc prawdopodobnym bardzo może być wniosek, że jeszcze za czasów czeskich
najczęściej zjeżdżał do Krakowa, jako do najznaczniejszego w państwie, obok Pragi
grodu, i że po zajęciu Krakowa przez Chrobrego pozostał tam na stałe, tembardziej,
że tam otwierało się nierównie szersze pole dla jego działalności. W ten sposób
tylko zdaniem naszem dadzą się wyjaśnić niezrozumiałe fakta, jak ów nie wiadomo
czem spowodowany upadek biskupstwa morawskiego, schodzący się
chronologicznie z powstaniem biskupstwa w Krakowie, i w ten sposób możnaby
wytłómaczyć istnienie w katalogach imion dwóch biskupów poprzedników Poppona,
niewątpliwego biskupa krakowskiego z r. 1000. Ci dwaj Prohor i Proculus czy
Proculf byli biskupami morawskimi, może drugi z nich zajął siedzibę w Krakowie i
do katalogów zaciągnął swego poprzednika. Że żaden z nich nie nosi podanego
przez Kosmasa imienia Wracen, przypuszczeń tych osłabić nie może, gdyż Kosmas
sam tego imienia nie jest pewny, a przytem ma ono brzmienie krajowe a wiadomo,
że ówcześni biskupi przybierali sobie często inne imiona z chrześciańskiego
kalendarza[26].
I w późniejszych czasach dziwne spotkać można analogie między biskupstwem
ołomunieckiem a krakowskiem. Pierwotna katedra w Ołomuńcu miała wezwanie św.
Piotra a później przeniesioną została do kościoła św. Wacława[27]. W Krakowie
kaplica w katedrze, która niegdyś stanowiła murowaną absydę w starej drewnianej
katedrze Chrobrego, nosi również wezwanie św. Piotra[28], a późniejsza katedra
romańska w r. 1143 pod wezwaniem św. Wacława poświęconą została. Wyjątkowo
również na czele kapituły ołomunieckiej stał dziekan nie proboszcz[29], a tak samo
w Krakowie, a wreszcie stary cudowny krucyfiks w katedrze krakowskiej
przechowany, miał wedle tradycyi być przysłany z Moraw pierwszemu
chrześciańskiemu księciu w Polsce[30].
Na podstawie tych danych formułujemy tego rodzaju twierdzenie, że nie Mieszko I
jak chcą niektórzy[31], lecz dopiero Bolesław Chrobry utworzył biskupstwo
krakowskie, i że ono jako krakowskie istnieje dopiero od r. 1000, przedtem
jednakowoż ziemia ta należała do dyecezyi morawskiej, powstałej około r. 976 i
imiona ówczesnych dwóch biskupów morawskich z końca wieku X, którzy może
nieraz w Krakowie dłużej przebywali, dostały się do katalogów biskupów
krakowskich, trudno bowiem przypuścić, aby imiona tych biskupów tak wyjątkowe i
rzadko używane były wprost zmyślone.
Kim był i skąd pochodził Poppo, pierwszy biskup krakowski z r. 1000, nie wiemy,
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lecz przypuszczamy z wszelką pewnością, że z Niemiec, bo imię to często się tam
spotyka. Okoliczność ta dozwala również osądzić i drugie pytanie zwykle ze sprawą
założenia biskupstwa łączone, pytanie dotyczące istnienia obrządku słowiańskiego
w Krakowie. Mało jest w naszej literaturze historycznej twierdzeń, jak to o obrządku
słowiańskim w Krakowie, tak pozbawionych wszelkiej realnej podstawy a
posiadających taką uporną żywotność. Tylokrotnie w sposób przekonywający
zbijane pojawia się ono ciągle i wypływa ustawicznie pod różnemi formami jedynie
tylko na to, aby na jego tle budować nowe i oryginalne, ale tak samo podstawy,
rzeczywistej nie posiadające hypotezy. Ten obrządek słowiański ma być źródłem
wszystkich wstrząsających państwem zawikłań politycznych z X w. i nawet w
początkach w. XII[32] w walce między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem, lecz
źródła, któremi rozporządzamy w najdrobniejszej nawet mierze, przypuszczeń tych
nie uzasadniają. Wszak źródła historyczne z tych czasów z ręki duchownych
pochodzą, a dla nich to walka między obrządkami przedewszystkiem była doniosłą,
tymczasem nie znajdujemy nigdzie ani śladu echa tej walki, lub chociażby nawet
starć poważniejszych. Przeciwnie wszelkie wiadomości pewne z tych czasów wprost
sprzeciwiają się podobnemu twierdzeniu. Już jeżeli gdzie to chyba na Morawach
obrządek ten mógł był przetrwać czas dłuższy, a jednak i tam rychło zniknął, czyż w
Krakowie mogło być inaczej? Równoczesna z działalnością Metodego przynależność
Wiślan do państwa Wielkomorawskiego trwała zbyt krótko; zanim działalność
missyjna mogła wydać odpowiednie owoce, dawną organizacyę obrządku
słowiańskiego zastąpiła organizacya łacińska silnie przez władzę państwową
poparta, a kler słowiański z użyciem gwałtu nawet został wyrugowany. Potem i
organizacyę łacińską usunął zalew węgierski, czyż można przypuścić, aby w ziemi
krakowskiej znalazł się spokojny zakątek, w którymby kościół słowiański mógł się
rozwijać? Najprawdopodobniej chrześciaństwo tam znacznie upadło, a jeśli kiedy
dotarł tam jaki misyonarz, to bezwątpienia pochodził z Niemiec. Za czasów czeskich
w Krakowie obrządek ów również przyjąć się nie mógł z tej prostej przyczyny, że go
w Czechach wcale nie było, a utworzone w r. 976 biskupstwo praskie, tudzież
istniejące współcześnie biskupstwo morawskie, należały do prowincyi
metropolitalnej mogunckiej, gdyż obaj ci biskupi biorą udział w akcie wykonywania
jurysdykcyi duchownej przez arcybiskupa mogunckiego Willigisa. Kosmas, podając
wprawdzie w swej kronice list papieża Jana XIII w sprawie utworzenia biskupstwa
praskiego[33], zamieszcza w nim ustęp dotyczący słowiańskiego obrządku, papież
bowiem zezwalając na ustanowienie biskupstwa zastrzega „verum tamen non
secundum ritus aut sectam Bulgariae gentis vel Ruziae aut Slavonicae linguae”.
Ustęp ten jednak świadczy wymownie, że albo cały list jest fałszywy albo, że go
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właśnie w tem miejscu interpolowano, gdyż wzmianka o kościele słowiańskim na
Rusi[34] pod r. 965 jest niemożliwą. Widocznie pisał Kozmas[35] pod wrażeniem
późniejszych usiłowań księcia Wratysława z r. 1080[36], który ów obrządek z
południa starał się do Czech wprowadzić. I tak samo gdybyśmy mogli stwierdzić
istnienie w Polsce w wieku XI obrządku słowiańskiego, nie moglibyśmy go żadną
miarą odnieść do czasów Metodego, bo jak książęta w Czechach tak i Polsce
Bolesław Chrobry tworząc organizacyę kościelną, oparł się o Rzym i Niemcy,
przypuścićby więc tylko można, że później obrządek ten został wprowadzony, lecz w
związku z kościołem wschodnim. Istnieją bowiem pewne ślady stosunków
Chrobrego z Konstantynopolem[37] zwłaszcza od czasów zdobyczy na Rusi, może w
związku z cesarstwem wschodniem szukał Bolesław oparcia, wobec cesarstwa
niemieckiego, może tam starał się o koronę, skoro sprawa w Rzymie szła dość
opornie, wtedy możnaby mówić o usiłowaniach wprowadzenia obrządku
słowiańskiego. Lecz skoro istnienia tego obrządku w wieku XI w Polsce stwierdzić
żadną miarą nie możemy, więc i podobne domysły jak powyższe, upaść muszą.
Późniejsze zaś stosunki z końca wieku XIV, o których Długosz wspomina
przytaczając fundacyę Władysława Jagiełły i Jadwigi na rzecz Benedyktynów
słowiańskich u św. Krzyża w Krakowie, nie mogą również stworzyć podstawy do
przypuszczeń, brak tu bowiem wszelkiej ciągłości, była to fundaecya nowa, w której
żadne wspomnienia dawniejszych czasów nie tkwiły[38].
Wobec tego, pomijając już inne względy przez literaturę naszą wielokrotnie
powtarzane, stwierdzamy raz jeszcze, że organizacya kościelna w Polsce utworzona
przez Chrobrego była łacińską, i że innej organizacyi równocześnie nie było. Tak
samo więc i w Krakowie na podstawie tej organizacyi stosunki zostały urządzone i
odtąd datuje się już dalej nieprzerwany byt dyecezyi krakowskiej. O dziejach jej z
pierwszej połowy w. XI nie wiele jednak wiemy, katalogi notują tylko same imiona
biskupów, a to co dodano o ich działalności jest z pewnością dodatkiem
późniejszym. Nawet i niektóre z tych imion budzą różne wątpliwości. Rzekomy
następca Poppona, pierwszego biskupa krakowskiego Goppo albo Gompo nie istniał
prawdopodobnie zupełnie, bo nazwisko to przez pomyłkę pisarzy z imienia Poppo
zapewne utworzone zostało. Następcą rzeczywistym Poppona był Lambert, którego
katalogi niektóre i przed nim wymieniają, ale gdy dawny rocznik kapitulny notuje
pod r. 1030 śmierć biskupa Lamberta, nie wahamy się notatki tej odnieść do
Lamberta krakowskiego. O nim podaje niezbyt pewne źródło, kronika węgierskopolska, że z polecenia księcia polskiego udawał się do Rzymu z prośbą o koronę
tudzież, że pośredniczył w stosunkach Polski z Węgrami[39]. I po jego bezpośrednim
następcy znowu samo tylko imię pozostało Rachelin czy Rutolin, nie wiadomo nawet

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.
179
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 351
czy prawdziwe, wszak był to czas kiedy byt kościoła w Polsce poważnie został
zachwiany. Po śmierci Mieszka II wybuchła groźna reakcya pogańska, która, zdaje
się, prawie całą organizacyę kościelną zniszczyła. O stolicach biskupich w Gnieźnie i
Poznaniu możemy z wszelką pewnością twierdzić, że wówczas upadły, tak samo
zdaje się biskupstwo wrocławskie, które po śmierci ostatniego z Wrocławia
wypędzonego biskupa obsadzonem nie zostało. Z reakcyą pogańską łączyła się i
rewolucya socyalna, rzecz zupełnie zrozumiała, bo niechęć do chrześciaństwa i
reminiscencye pogańskie przeważnie wśród niższych warstw się krzewiły, a zamęt
powszechny i zniszczenie zwiększył jeszcze srogi napad czeski. Czy zawierucha ta i
do Krakowa doszła? Czesi wprawdzie gród ten, który już wówczas za metropolię
państwa był uważany złupili i zburzyli[40], lecz reakcya pogańska nie była tu zbyt
groźną. Ziemia ta bądź co bądź od dłuższego już czasu niż inne dzielnice Polski
podlegała wpływom chrześciaństwa, przypuszczamy więc, że wiara chrześciańska
tutaj ocalała i co więcej, ziemia ta dała początek odrodzeniu organizacyi kościelnej
w całem państwie. Wskazówki pewne do odtworzenia ówczesnych stosunków
odnajdujemy w arcybiskupstwie Arona krakowskiego i w tej mierze utrzymujemy w
całej pełni przekonanie, które już raz dawniej wypowiedzieliśmy[41].
fragment, wg

http://pl.wikisource.org/wiki/Pocz%C4%85tek_biskupstwa_i_kapitu%C5%82y_katedralnej_w_Krakowie
opr. A. Fularz, na podst. Wikipedia, litertura poniżej
Literatura:
[1]http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/multimedia/ksiazki/po-polsku/frankkmietowicz%E2%80%93%E2%80%9Ekiedy-krakow-byl-trzecim-rzymem%E2%80%9D/
[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrylo-metodianizm
[3] http://ryuuk.salon24.pl/266905,jak-ksiaze-mieszko-wiare-pomylil
[4] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,57
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Prohor i Prokulf- krakowscy biskupi
słowiańscy?
Autor: Wieczorna

Czy istniało w Polsce odrębne chrześcijaństwo przedkatolickie? Dziś wydaje się to raczej nie do
końca potwierdzone. Z pewnością istniało wcześniejsze chrześcijaństwo jakobińskie- donosi o
tym Al Bekri w swojej publikacji z opisem podróży do krajów słowiańskich. Ale czy mocno
rozpowszechniło się także chrześcijństwo w obrządku który wprowadził Cyryl i Metody? Jest
kilka przekazów źródłowych które donoszą, iż tak było w Krakowie.
Jak było na sąsiedniej Rusi?
Pierwsi chrześcijanie na Rusi
Przyczyną wczesnej chrystianizacji Rusi było najpewniej korzystne położenie geograficzne
(bliskość Morza Czarnego i niewielka odległość do Bliskiego Wschodu). Wpływy
chrześcijańskie pojawiały się tutaj od początku chrześcijaństwa.
Już w I wieku naszej ery pojawił się w Chersonezie Taurydzkim apostoł Andrzej, znajdując
wyznawców nowej wiary wśród greckich kolonistów, i tworząc pierwsze gminy religijne.
Stamtąd wiara chrześcijańska rozprzestrzeniła się wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego. Według
niepewnych informacji, podawanych przez Powieść minionych lat, apostoł Andrzej podczas
jednej ze swoich licznych wypraw, trafił również do miejsca, gdzie obecnie znajduje się Kijów.
Pobłogosławił górę, na której obecnie znajduje się cerkiew św. Andrzeja w Kijowie, i ustawił na
niej krzyż.
Drugą osobą, która krzewiła chrześcijaństwo na terenie Rusi, był papież Klemens I, który
zresztą poniósł męczeńską śmierć na terenie Chersonezu. Kolejnymi wyznawcami
chrześcijaństwa (ariańskiego), żyjącymi w IV w. n.e. na północnym wybrzeżu Morza Czarnego,
byli Goci, wyparci z terenów Rusi przez Hunów. Następnymi byli Cyryl i Metody w IX wieku,
którzy powracając z misji zabrali szczątki Klemensa I, i zawieźli je do Rzymu.
Otwarte pytania na temat chrześcijaństwa
F. Kmietowicz sporo nieścisłości w annałach i pyta: “Jak to mogło się stać, że kiedy w 968 r.
powstało w Poznaniu pierwsze biskupstwo polskie,o dwa lata wcześniej rezydował w Krakowie
arcybiskup, mający jurysdykcją kościelną nad kilkoma biskupstwami w Polsce?” [5] Inny autor
zauważa: “Znowu powołując się na chrześcijańskiego historyka, biskupa Thietmara, pierwszym
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biskupem Krakowa był Niemiec, Poppon”. Z kolei w “Katalogu biskupów krakowskich”,
powstałym na początku XI w., zawarta jest informacja, że przed biskupem Popponem byli
biskupi “Prohorus et Proculphus” – byli to biskupi najprawdopodobniej obrządku
słowiańskiego. ” [8]
“Dwa katalogi biskupów krakowskich (Nr.4 i Nr.5) podają, że od Prohora do Lamberta żuli
wszyscy hierarchowie byli arcybiskupami, natomiast trzy mniejsze katalogi, że tylko biskupami.
4. Rocznik Kapituły Krakowskiej podaje pod rokiem 1027: „Ypolytus archiepiscopus obiit,
Bossuta successit”, a pod rokiem 1028: „Stefanus archiepiscopus obiit”.”[5]
Kim był Prokulf?
Prokulf (lat. Proculphus, pontyfikat 986-1014[1]) – wzmiankowany w Roczniku kapitulnym
krakowskim z XIII wieku (Haec sunt nomina pontificum cracoviensium Prohorius, Proculphus,
Poppo, Gompo, Rachelinus, Aaron archiepiscopus quintus, Sula cognominatus Lamberlus,
beatus Stanislaus Martyr)[2] prawdopodobnie jeden z pierwszych biskupów misyjnych w
Małopolsce obrządku słowiańskiego, na co wskazuje jego greckie imię. Wymieniany jest wraz z
innym biskupem - Prohorem - w najstarszych (datowanych na XIII w.) katalogach biskupów
krakowskich. Wiązany z biskupstwem morawskim lub też ołomunieckim, ponieważ w okresie
jego działania prawdopodobnie biskupstwo w Krakowie jeszcze nie istniało. Według innych
niepotw. źródeł biskupstwo krakowskie powstało już ok. 900 r., a Prokulf był biskupem
krakowskim od 986 do 995 r.
Prohor
Prohor (łac. Prohorius, pontyfikat 969-986[3]) – biskup krakowski. Jego imię odnotowuje
najstarszy znany z redakcji z 1266 w Rocznik kapitulny krakowski (Haec sunt nomina
pontificum cracoviensium Prohorius, Proculphus, Poppo, Gompo, Rachelinus, Aaron
archiepiscopus quintus, Sula cognominatus Lamberlus, beatus Stanislaus Martyr) oraz Rocznik
Traski (Prohorius primus episcopus Cracoviae ordinatur)[4], źródło to jednak nie podaje lat
ordynacji pierwszych biskupów w Krakowie. Odnotowane imię pierwszego biskupa brzmi
według katalogu Prohorius. Najprawdopodobniej związany był z biskupstwem praskim bądź
ołomunieckim, a działalność w Krakowie jako biskup misyjny mógł rozpocząć pomiędzy rokiem
970 a 974 i kontynuować do 986. Ze względu na greckie imię przyjmuje się, że był biskupem
obrządku słowiańskiego. Być może był on autorem kroniki, tzw. Kroniki Prokosza, lecz
manuskrypt nie zachował się, pozostała jakaś publikacja zachowana w odpisach, o dość
wątpliwym pochodzeniu.
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Warto zwrócic uwagę na rozważania Antoniego Mironowicza:
Od zetknięcia się Słowian z kulturą bizantyjską rozpoczął się proces chrystianizacji
Słowiańszczyzny zapoczątkowany misją świętych Cyryla i Metodego. Obok
szczególnej roli Bułgarii i państwa wielkomorawskiego w rozwoju słowiańskiego
dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego ziemie ruskie stały się spadkobiercą tej wielkiej
religijno-kulturowej tradycji. Sąsiedztwo ziem polskich z Czechami, a później ze
schrystianizowaną Rusią musiało wpłynąć na ich oblicze wyznaniowe. Wiadomości o
istnieniu obrządku słowiańskiego na ziemiach polskich znajdujemy w źródłach
pisanych. O istnieniu świątyń chrześcijańskich w X w. świadczą wykopaliska
archeologiczne. Jednakże rekonstrukcja zasięgu liturgii metodiańskiej na terenie
Małopolski z uwagi na fragmentaryczność źródeł ma charakter hipotetyczny.
Pozostałości świątyń z drugiej i trzeciej ćwierci X w. potwierdzają, iż miejscowa
elita została schrystianizowana. Ślady kultu słowiańskiego znajdujemy w Ostrowie
Lednickim, Krakowie, Wiślicy, Przemyślu i wielu innych miastach. Ośrodki te nie
były pod kontrolą Kościoła łacińskiego i pozostawały pod wpływem cywilizacji
bizantyjskiej z liturgią słowiańską i pismem cyrylickim. Prawdopodobnie pierwszym
biskupem krakowskim był osiadły ok. 970 r. władyka podległy jurysdykcji patriarchy
bułgarskiego. W Polsce, podobnie jak na początku X w. w państwie morawskim,
zwyciężyła zachodnia opcja chrześcijańska. Kościół metodiański funkcjonujący na
południowych obszarach ziem polskich pozostał już w czasach panowania Bolesława
Chrobrego w formie szczątkowej.
KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY W DZIEJACH RZECZPOSPOLITEJ, A. Mironowicz,
Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Wydawn. Uniwersytetu w Biaymstoku,
2001 - 351
Dowody na istnienie chrześcijaństwa słowiańskiego
Autor bada doniesienia o postępach ówczesnej chrystianizacji. Biskup Theotmar już w roku
900 pisał do papieża, że cały wschód jest nawrócony i misjonarze nie mają co robić, mając na
myśli także południowe tereny obecnej Polski. Autor przypomina słowiańską wersję
chrześcijaństwa w opactwie w Tyńcu, przypominając zapisy kronikarzy którzy wyjaśniają
okoliczności założenia opactwa “podając pod rokiem 991, że z Wągier (Słowacji) przybyła
liczna grupa zakonników, którzy przynieśli z sobą „prawdziwą wiarą”.[1]
“‘W „Chronografie” niejakiego Samuela, diaka z Dubkowa, rękopisie z XV wieku, lecz opartym
na wcześniejszym tekście1, po przytoczeniu faktu, że Cyryl, filozof, „wynalazłszy pismo
słowiańskie zapisał je u Morawian, u Lachów i innych narodów, a potem na Rusi” wzmianka
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podaje, ze św. Wojciech
„zniszczył prawdziwą wiarą i słowiańskie pismo odrzucił i zaprowadził pismo
łacińskie, obrazy prawdziwej wiary popalił, biskupów i księży jednych pozabijał,
drugich rozegnał i poszedł do Prus i tam został ubity, Wojciech, biskup łaciński”. ”
(…)
Wzmianka podaje, że św. Wojciech „obrazy prawdziwej wiary” popalił. [1]
Inny autor z kolei bada tezy o walce Wojciecha z innymi obrządkami chrześcijaństwa:
“Henryk Paszkiewicz twierdzi, że tak właśnie było i wbrew opinii wielu badaczy
uznaje pogląd o współistnieniu w Polsce dwóch obrządków. Z kolei prof.
Łowmiański uznał przekaz Samuela z Dubkowa za wiarygodny, a tam napisano, że
w czasach Chrobrego nie kto inny, ale św. Wojciech energicznie słowiański
obrządek zwalczał! Wzmianka z pism ruskich (nie przez wszystkich badaczy uznana
za wiarygodną) o złupieniu przez Wojciecha świątyni obrządku słowiańskiego
mogłoby tę hipotezę potwierdzić.” [4]
Wkrótce potem nastają czasy reakcji, przez autora odczytane jako walki wyznawców różnych
wersji chrześcijaństwa. Przyzywa przykłady zwalczanych sekt w ówczesnej Europie
(bogomilcy, albigensi) i każe traktować wydarzenia jako formę walki papiestwa o wpływy w
różnowierczej jeszcze wówczas Polsce.
Kronikarz Gall pisze o tych wydarzeniach z perspektywy katolickiej:
„albowiem poddani podnieśli bunt przeciw panowaniu możnych i sami siebie
uczynili panującymi. Ponadto także od wiary katolickiej odchyliwszy się (de fide
catholica deviantes), czego bez płaczu nie można powiedzieć, przeciw biskupom i
kapłanom Boże siedziby zagarnęli, a jednych z nich, którzy byli godni, zgładzili
mieczem, a innych z nich ukamienowali”.
Długosz opisując podobne wypadki przedstawia, że spowodowali je „in fide vacillans in
religione oberans”, a więc heretycy. [1]

Prohor i Prokulf

Numer: 21/231 z 23 maja/1999
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231: Kraków: Biskupi Krakowscy

Biskupi krakowscy. Wzmiankowani w najstarszym katalogu biskupów krakowskich
z XIII wieku. W drugim wydaniu pochodzącym z XIV wieku oprócz imion obu
hierarchów są także podane przybliżone daty ich pontyfikatów, w przypadku
Prohora 969-986 a Prokulfa 986-1014. Krytycznie należy odnieść się do końcowej
daty panowania Prokulfa, ponieważ koliduje ona z pontyfikatem wybranego w 1000
roku Poppona i dopóki nie znajdzie się jakieś nowe źródło to nie będzie możliwe
rozwiązanie tej zagadki. Na tych skąpych danych opiera się cała nasza wiedza o
protoplastach biskupstwa krakowskiego.

Żywoty sławnych Biskupów Krakowskich
PROHOR i PROKULF
Biskupi krakowscy. Wzmiankowani w najstarszym katalogu biskupów krakowskich
z XIII wieku. W drugim wydaniu pochodzącym z XIV wieku oprócz imion obu
hierarchów są także podane przybliżone daty ich pontyfikatów, w przypadku
Prohora 969-986 a Prokulfa 986-1014. Krytycznie należy odnieść się do końcowej
daty panowania Prokulfa, ponieważ koliduje ona z pontyfikatem wybranego w 1000
roku Poppona i dopóki nie znajdzie się jakieś nowe źródło to nie będzie możliwe
rozwiązanie tej zagadki. Na tych skąpych danych opiera się cała nasza wiedza o
protoplastach biskupstwa krakowskiego. A. Parczewski i J. Dowiat utrzymują, że
imiona biskupów zostały przeniesione przez pomyłkę z listy biskupów gaskońskich z
diecezji w Auch. Jednak hipoteza ta zakłada zbyt duże poprawki dotyczące
chronologii i imion biskupów, gdyż w katalogu gaskońskim ich imiona są
przekręcone (Prochorian i Prokulejanus), oraz odnoszą się do VI wieku. Następnie
po odrzuceniu tezy o błędnym zapisie, badacze poprzez badania językoznawcze
starali się ustalić pochodzenie biskupów, przypisując im rodowód grecki, lub
słowiański i włoski. Pomimo tych różnorodnych hipotez większość uczonych była
skłonna uznać ich za Greków związanych z misją Cyrylo-Metodiańską i morawskoczeskim panowaniem w Małopolsce. Jedynym źródłem potwierdzającym misję św.
Metodego na ziemiach polskich jest słynna legenda panońska z około 875 roku (tzw.
żywot św. Metodego) podająca, iż Książę pogański silny wielce, siedzący na Wiśle,
urągał wiele chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego Metody
kazał mu powiedzieć. Dobrze będzie dla ciebie synu, ochrzcić się z własnej woli na
swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej i będziesz mnie

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.
185
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 351
wspominał. Tak się też stało! (cyt. za K. Potkańskim). Z relacji jednoznacznie
wynika, że państwo Wiślan zostało podbite przez Świętopełka morawskiego i siłą
schrystianizowane w obrządku grecko-bizantyńskim. Potęgę i świetność państwa
Wiślan potwierdza odnaleziony przez E. Zeitza w 1979 roku na ul. Kanoniczej 13
skarb złożony z 4212 grzywien siekieropodobnych, na którego posiadanie mógł
sobie pozwolić jedynie człowiek mający do dyspozycji dużą ilość hut żelaza.
Podboje morawskie okazały się przejściowe, bo już w pierwszej połowie X wieku
zostali oni podbici przez Węgrów, a także Czechów, którym przypadła w udziale
zachodnia Małopolska. Jak trafnie zauważył G. Labuda, Prohor i Prokulf mogli być
biskupami czeskimi pochodzącymi z Ołomuńca. Niezbitym dowodem Chrystianizacji
czeskiej Małopolski w X wieku jest pierwszy patron katedry Wawelskiej św. Wacław
i liczne odkrywki archeologiczne na Wawelu. Również uznawany przez wszystkich
uczonych przekaz biskupa niemieckiego Thietmara, podający iż w roku 1000.
podporządkowano biskupa krakowskiego Poppona arcybiskupowi gnieźnieńskiemu,
uprawdopadabnia istnienie Prohora i Prokulfa. Po przedstawieniu powyższych
analiz na koniec przytoczę opinię G. Labudy, iż należy upatrywać w nich
protoplastów biskupstwa krakowskiego, a nie jedynie postacie zmyślone i
legendarne. Zarazem trzeba odrzucić wszelkie próby łączenia ich z biskupami
francuskimi i zaprzeczyć propozycji H. Łowmiańskiego aliteracji obu tych imion do
jednej osoby.
Piotr Biliński, Tygodnik Salwatorski
http://www.tygodniksalwatorski.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2396
Opr. Adam Fularz na podstwie Wikipedii , liustracja tytułowa: " CARTE DES TROIS ORDRES
QUI COMPOSENT L'ETAT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE SCAVOIR LE ROI, LE
SENAT ET LA NOBLESSE" Chatelain, ok. 1720
Przypisy
1. Kwestionowana data znajdująca się w Katalogu biskupów krakowskich wydania z XIV w.
Piotr Biliński, Żywoty sławnych Biskupów Krakowskich PROHOR i PROKULF, "Tygodnik
Saltadorski", nr 21/231 z 23 maja/1999
2. Ks. Władysław Szcześniak, Obrządek słowiański w Polsce pierwotnej, Warszawa 1904,
s.76
3. Katalogi biskupów krakowskich, red. J. Szymański, [Pomniki Dziejowe Polski, seria II, t.
X, cz. 2], Warszawa 1974
4. Stanisław Szczur "Pierwsze wieki kościoła krakowskiego" rozdział z książki "Kościół
krakowski w tysiącleciu" wyd."Znak" Kraków 2000 r.
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[1]http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/multimedia/ksiazki/po-polsku/frankkmietowicz%E2%80%93%E2%80%9Ekiedy-krakow-byl-trzecim-rzymem%E2%80%9D/
[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrylo-metodianizm
[3] http://ryuuk.salon24.pl/266905,jak-ksiaze-mieszko-wiare-pomylil
[4] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,57
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Redakcyjna zagadka- gdzie był zjazd zwany
"Gnieźnieńskim"
Autor: Wieczorna

Wg zachowanych dokumentów, odbył się w mieście Gaemi w Scavanii. Jak wiemy, pod nazwą
Gniezno mógł się ukrywać twór pełniący funkcje stołeczne przed najazdem czeskiego
Brzetysława, który zrujnował te miejsca. Nie wiemy, gdzie jest to miasto. Zjazd monarchów
odbył się podobno w roku 1000 n.e. Niemiecki władca ustalił stolice biskupstw na tych
terenach, i obsadził je mianowanymi przez siebie biskupami. W tym bratem zmarłego
praskiego biskupa Wojciecha.

Ryc. Św. Wojciech wykupuje niewolników słowiańskich, ujęcie reliefu z ok. 1150 n.e., cc
wikimedia, za: "Drzwi Gnieźnieńskie" Zakład Imienia Ossolińskich Wrocław, Poland, 1956
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↑ Dochował się jeszcze dokument, który Otto III w czasie zjazdu
Gnieźnieńskiego wystawił na rzecz Hieronima biskupa Vicenzy dnia 15
marca r. 1000. Miejsce wystawienia aktu skreślono słowami „Actum in
Scavania in civitate Gaemi ubi corpus beati Martyris... quiescit” zob.
Stumpf, Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrh. Innsbruck 1865.
Nr. 1213.
↑ Ustęp z Kroniki współczesnej Thietmara, dotyczący utworzenia tej
nowej organizacyi kościoła polskiego, brzmi w sposób następujący: „Nec
mora, fecit (Otto III) ibi archiepiscopatum, ut spero legitime, sine
consensu tamen prefati presulis (Ungera poznańskiego) cuius diocesi
omnis hec regio subiecta est; committens eundem praedicti martyris
fratri Radimo, eidemque subiciens Reinbernum Salse Cholbergensis
ecclesie episcopum Popponem Cracauensem, Johannem Wrotizlaensem
Vungero Posnaniensi excepto”. IV. c. 28.

„Actum in Scavania in civitate Gaemi
„Działo się w Sklawanii, w mieście Gaemi, gdzie spoczywa ciało błogosławionego
męczennika Wojciecha...
Cesarz Otto nadał go Bolesławowi właśnie w czasie zjazdu gnieźnieńskiego. ... w
Italii opatrzony datą: „Działo się (przed Idami) w Sklawanii, w mieście Gaemi [..],
gdzie spoczywa ciało błogosławionego męczennika Wojciecha"42.
Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII. - Strona 283
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books.google.pl/books?id=uxLSAAAAMAAJ
Władysław Abraham - 1962 -

i Dochował się jeszcze dokument, który Otto III w czasie zjazdu gnieźnieńskiego
wystawił na rzecz Hieronima biskupa Vicenzy dnia 15 marca 1000 r. Miejsce
wystawienia aktu skreślono słowami: „Actum in Scavania in civitate Gaemi ubi
Zeitschrift - Tom 30 - Strona 12
books.google.pl/books?id... - Tłumaczenie strony
Historische Gesellschaft für Posen - 1918 -

Die Urk. ist datiert Actum in Scavania in civitate Gaemi, ubi corpus beati Martyris
quiescit.

do najlepszych!, maxwap.pl/d/49/do,najlepszych.php
Gaemi (miejsce zjazdu Ottona III i Chrobrego w 1000 roku). Moze pozornie wyglada
to na typowo geograficzne pytanie, jednak odpowiedzi na nie moze udzielic .
Gaemi (miejsce zjazdu Ottona III i Chrobrego w 1000 roku).
1985-04, Gryf 1985 04 - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/plain-content?id=44

W tych słowach znajduje się już niewątpliwie zapowiedź zjazdu gnieinień- ... się w
Sklawanii, mieście Gaemi, gdzie Spoczllwa ciało męczennika Wojciecha".
Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter: (2. Bde.) Annalen ... - Strona 164
books.google.pl/books?id... - Tłumaczenie strony
Gustav Richter - 1890 -
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März, ausgestellt in Scuvania [l. Sclavania] in civitato Gaemi, ubi corpus b. martyris
— quiescit, Stumpf 1213).
Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter: Abt., 2. Bd., 2. ... - Strona 164
books.google.pl/books?id=uvsrAQAAIAAJ
Gustav Richter, Horst Ernst Arminius Kohl, Walter Theodor Opitz - 1890

Miirz, ausgostollt in Scuvania [1. Sclavania] in civitate Gaemi, ubi corpus b.
martyris — quieseit, Stumps 1213). Jveo mora, fecit ibi arohiepiscopatum — sino
consensu tamen prefati presulis (v. Posen), cuius diocesi onmis haoe regio subiecta
...
opr. A. Fularz na podst. Wikipedii, zilustrowano fragmentem mapy Orteliusa.
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